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I. Wstęp 

Samorządy lokalne działające w warunkach gospodarki rynkowej cechują się dużą 
dynamiką zmian, muszą posiadać zdolność do wczesnego rozpoznawania zagrożeń 
oraz dostrzegania pojawiających się szans. W takich warunkach istotnego 
znaczenia nabiera zarządzanie strategiczne, które oparte na opracowywaniu, 
wdrażaniu i kontroli realizacji planów strategicznych umożliwią dostosowanie 
funkcjonowania jednostek terytorialnych do zmian zachodzących w otoczeniu. Dla 
stworzenia strategii rozwiazywania problemów społecznych, konieczne jest 
określenie zasadniczych uwarunkowań jej realizacji. Takie zestawienie obejmować 
winno te uwarunkowania, które występują w wymiarze cywilizacyjnym, 
uniwersalnym oraz odnoszące się do sytuacji rozwoju klientów pomocy 
społecznej. 
Złożoność problemów społecznych wymaga zaplanowanych i skoordynowanych 
działań służb społecznych, w oparciu o dokumenty programowe. Strategia 
Rozwiazywania Problemów Społecznych jest dokumentem uzupełniającym                    
w stosunku do Strategii Rozwoju Miasta oraz  Planu rozwoju lokalnego Miasta.  
Samorząd Miasta realizuje swoje zadania przy pomocy jednostek organizacyjnych 
oraz organizacji pozarządowych, skupiających najaktywniejszych i najbardziej 
wrażliwych na sprawy społeczne mieszkańców danego środowiska. Współpraca 
samorządu z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami nie 
zaliczonymi do sektora finansów publicznych, pozwala skuteczniej i efektywniej 
działać na rzecz rozwoju społecznego i  ekonomicznego Miasta Sokołowa 
Podlaskiego oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców miasta. 
Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 dla miasta 
Sokołowa Podlaskiego powstała przy merytorycznym wsparciu w ramach projektu 
„Kalkulator Kosztów Zaniechania”- wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na 
Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku 
podejmowania działań aktywizująco wspierających w ramach Priorytetu VII 
Promocja integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 
Opracowana została przez zespół zadaniowy, który poprzez skierowanie ankiety 
do mieszkańców miasta  uwzględnił ich opinię na temat problemów społecznych. 
Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych poddana została również 
konsultacjom społecznym. 
Opracowany dokument zawiera diagnozę sytuacji społecznej i prognozę zmian 
problemów społecznych w perspektywie do roku 2020. Z diagnozy wynikają 
również obszary problemów, nad którymi skupi się pomoc społeczna i miejska 
polityka społeczna. Wyznaczony cel główny i cele strategiczne w sposób 
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praktyczny wyznaczają kierunki działań poszczególnych kwestii życia mieszkańców 
miasta. W części planistycznej  wskazano cele, działania, szanse, zagrożenia, czas 
realizacji oraz realizatorów poszczególnych działań. W części wdrożeniowej  
wskazano na zadania związane z monitoringiem, ewaluacją oraz realizacją zapisów 
strategii. We wnioskach końcowych zasygnalizowano, że działania zmierzające do 
integracji społecznej zwiększają potencjał rozwoju,             a także mają znaczący 
wpływ na zwiększenie aktywności społecznej. 
 

II. Procedura tworzenia strategii. 

II.1. Uwarunkowania prawno-systemowe. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem 
uwarunkowanym prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust 1 pkt 1 
i art. 19 pkt 1 w powiązaniu z art.16 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, która to ustawa w ramach zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym przewiduje opracowanie i realizację Gminnej Strategii 
Rozwiazywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiazywania problemów 
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka. 
Powiazanie strategii z krajowymi aktami prawnymi : 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Sokołów Podlaski jest 
zgodna z założeniami polityki państwa, a także ustaw  kompetencyjnych, 
nakładających na administrację samorządową  określone zadania i obowiązki. 
Działania zawarte w Strategii oparte są na postanowieniach innych krajowych 
aktów prawnych, a w szczególności: 

.ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U. z 2015 r. 
  poz.163 z późn.zm/  
. ustawa  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r.     
poz.594 z późn.zm/ 
. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie  
  pieczy zastępczej /Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn.zm/ 
. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/Dz.U.           
z 2015 r. poz.1390/ 
. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
   przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2015 r, poz.1286 / 
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. ustawa z dnia 29 lipca 2005  o przeciwdziałaniu  narkomanii  /Dz.U. z 2012 r.     
poz.124 z późn.zm/  
. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U.               
z 2011 r. nr 231 poz. 1375 z późn.zm/. 
. ustawa  z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /Dz.U. z 2011 r.  
nr 43 poz.225 z późn.zm./ 
. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy /Dz.U. z 2015 r. poz.149 z późn.zm/ 
. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                  
i o wolontariacie/Dz.U. z 2014 r.poz.1118 z późn.zm./ 

. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U.                
z 2013 r. poz.966 z późn.zm/. 
. ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. nr 256 
poz.2572 z późn.zm./ 
. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych /Dz.U. z 2015 r. poz.581 z późn.zm./ 
. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. z 2015 r. 
poz.114 z późn.zm./ 
. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym  
  do alimentów /Dz.U. z 2015 r. poz.859 z późn.zm./ 
. ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych 
/Dz.U. z 2015 r. poz.121 z późn.zm./ 
.ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. 
poz.885 z późn.zm./ 
. ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U. z 2015r. 
poz.583 z późn.zm./ 
. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz.U. z 2014 r. poz.150 z późn.zm./ 
. uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie  
  ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  
  w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 
2020 /M.P. z 2015 r. poz.821/. 
Określone priorytetowe kierunki działania realizowane w ramach Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 są spójne z głównymi 
założeniami  dokumentów obowiązujących w mieście Sokołów Podlaski, powiecie 
sokołowskim oraz na terenie Polski i Unii Europejskiej. 
. Strategią Rozwoju Miasta Sokołowa Podlaskiego do roku 2017 
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. Strategią Rozwiazywania Problemów Społecznych w powiecie sokołowskim       
na lata 2006-2016 
. Powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych i  
ich integracji ze społeczeństwem lokalnym na lata 2013 – 2018 
. Strategią Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 
. Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 
. Europejską  Strategią Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu  
. Strategią Rozwoju Kraju  
. Narodową Strategią Spójności  
. Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego 
. Narodowym Programem Zdrowia 
. Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
. Krajową Strategią Zatrudnienia 
. Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
. Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii 
. Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta na 
  lata 2015-2022. 
 
Programy wykonawcze do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Miasta Sokołów Podlaski 
. Miejski Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami          
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie 
. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 
. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 
. Program Wspierania Rodziny 
. Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy                 
w rodzinie 
. Program osłonowy „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania” 
. Program „Sokołowska Rodzina 3+” 
. Lokalny Program Rewitalizacji 
. Program opieki nad zabytkami na lata 2014 – 2017  
 

II.2. Metodyka prac nad strategią. 

Punktem wyjścia do prac nad dokumentem było powołanie zarządzeniem  nr 72 
Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego z dnia 15.06.2015 roku, zespołu do 
spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 
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Sokołowa Podlaskiego na lata 2016 – 2020. Zespół uczestniczył w opracowywaniu 
dokumentu podczas serii spotkań i bieżących konsultacji. 
Równoległym działaniem było gromadzenie danych do diagnozy problemów 
społecznych. Wykorzystane zostały dostępne zasoby własne. Uwzględniono 
również zdanie społeczności lokalnej, do której skierowano badanie ankietowe 
dotyczące postrzegania problemów społecznych przez mieszkańców miasta 
Sokołowa Podlaskiego. 
Zaangażowanie społeczności lokalnej w proces prac nad Strategią  stworzył szansę 
wypracowania różnorodnych i realnych rozwiązań, w odpowiedzi na zaistniałe 
problemy społeczne. Ostatnim elementem było przeprowadzenie konsultacji 
społecznych projektu Strategii. Raport z konsultacji wykorzystano do 
przygotowania ostatecznej wersji dokumentu. 
 

III. Społeczno - gospodarcze uwarunkowania strategii. 

III.1. Charakterystyka gminy/powiatu 

Miasto Sokołów Podlaski  położone jest na wschodnich krańcach Wysoczyzny 
Siedleckiej i zachodnim skraju Równiny Sokołowskiej. Sokołów Podlaski to miasto 
na Nizinie Mazowiecko Podlaskiej w województwie mazowieckim, siedziba 
powiatu sokołowskiego. Miasto znajduje się we wschodniej części województwa 
mazowieckiego, 30 km na wschód od Siedlec i 100 km na wschód od Warszawy. 
Zajmuje powierzchnię 17,50 kilometrów kwadratowych. Prawa miejskie Sokołów 
Podlaski otrzymał w 1424 roku z rąk Wielkiego Księcia Litewskiego – Witolda. 
Do czasów I-szej Wojny Światowej ludność zajmowała się głównie rolnictwem, 
szewstwem, handlem i wyrobem kożuchów. Obecnie w Sokołowie Podlaskim 
dominuje przemysł rolno spożywczy, handel i usługi. W celu zachowania walorów 
środowiska naturalnego oraz poprawy estetyki miasta, samorząd lokalny 
corocznie rozbudowuje infrastrukturę techniczną, powstają nowe sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, modernizowane są 
nawierzchnie ulic i chodników oraz ekologiczne kotłownie. Korzystne pod 
względem ekologicznym położenie miasta  spowodowało, że Sokołów Podlaski 
stał się ponadlokalnym centrum dobrej i zdrowej żywności. Wysokiej jakości 
wyroby  Sokołowskich Zakładów Mięsnych znane są na rynkach krajów Unii 
Europejskiej. Rozwojowi przedsiębiorczości w sferze handlu i usług sprzyja 
rozbudowana infrastruktura okołobiznesowa i społeczna w postaci istniejących 
banków, urzędów administracji państwowej i sądowniczej o znaczeniu 
regionalnym a także szkół, przedszkoli oraz placówek służby zdrowia. 
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Inwestycyjnym zapleczem miasta stały się tereny poprzemysłowe, na których 
powstaje Park Przemysłowy. Głównym założeniem jest przyciąganie małych                       
i średnich  firm z terenu Mazowsza   i centralnej Polski, i zachęcanie do 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej na terenie Sokołowa Podlaskiego. 
Istnieje szansa, że Park Przemysłowy będzie dla młodych i wykształconych 
mieszkańców Sokołowa Podlaskiego zachętą do pozostania    w mieście i realizacji 
swojej kariery zawodowej. 
Miasto Sokołów Podlaski prowadzi działalność w zakresie współpracy zagranicznej 
w różnych dziedzinach. W roku 1992 Miasto zawarło partnerską umowę o 
współpracy i pomocy z łotewskim miastem Jekabpils, mając na względzie pomoc 
Polakom tam zamieszkałym. Kolejną partnerską umowę                          o 
współpracy Miasto Sokołów Podlaski z miastem Dubno na Ukrainie podpisało w 
2005 roku. Umowa współpracę w dziedzinach oświaty, kultury, sportu                         
i rekreacji, gospodarki, wspierania i współdziałania  organizacji pozarządowych, 
zarządzania społecznością, turystyki  i muzealnictwa, organizacji pracy organów 
miejskich oraz planowania i realizacji inwestycji, partnerstwa i doradztwa 
projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Następnym 
miastem partnerskim  są Kotielniki w Federacji Rosyjskiej. Umowę partnerską                   
o współpracy z tym miastem podpisano w 2011 roku podczas wizyty delegacji 
miasta Kotelniki  w Sokołowie Podlaskim. Umowa określa obszary współpracy                
w dziedzinach współpracy miedzy lokalnymi kupcami i przedsiębiorcami, edukacji 
przedszkolnej, szkolnej średniej specjalistycznej i zawodowej, zdrowia 
publicznego, kultury i sztuki w tym upowszechniania wśród społeczności lokalnej 
wiedzy na temat tradycji kulturowych i zwyczajów, turystyki i wychowania 
fizycznego oraz sportu, ochrony środowiska i ekologii, współpracy miedzy 
organizacjami społecznymi i pozarządowymi, wspólnej promocji potencjału miasta 
partnerskich, doskonalenia poziomu zarzadzania, organizacji pracy                           i 
odpowiedzialności obywatelskiej społeczności lokalnych przez wymianę dobrych 
praktyk w tym zakresie oraz pozostałej sfery wspólnych zainteresowań. 
 
W mieście na koniec 2014 roku zameldowanych było 18 786 osób, w tym:  9 860 
kobiet i  8 926 mężczyzn. 
 
Struktura z podziałem na płeć w latach 2012 -2014 

 2012 r. 2013r. 2014r. 

Kobiety              9 778              9 783              9 860 

Mężczyźni               8 954              8 937              8 926 
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 18 732 18 720 18 786 

Stosunek % kobiet do 
zamieszkałej ludności  

52,23% 52,26% 52,48% 

 
Struktura wiekowa mieszkańców 
 2012 r. 2013 r. 2014r. 

0-17    3 549   3 530   3 567 

18-59 K 
18-64 M 

12 099 11 944 11 959 

K- powyżej 60 
M-powyżej -65  

  3 084   3 246   3 260 

 
Procentowy udział ludności w życiu społecznym w latach 2012 – 2014 
 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

przedprodukcyjny 18,95 18,86 18,99 

produkcyjny 64,59 63,80 63,66 

poprodukcyjny 16,46 17,34 17,35 
 

 
Migracja (ruch ludnościowy) w 2014 roku: 
. zameldowano na pobyt stały – 207 
. wymeldowano z pobytu stałego - 243 
. zameldowano na pobyt powyżej 3-ch miesięcy - 285 
. wymeldowano z pobytu czasowego powyżej 3-ch miesięcy - 9 
. zgłoszenie wyjazdu za granicę - 8 
. liczba urodzeń - 197 
. liczba zgonów - 160 
 

Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Stan ludności w mieście nieznacznie wzrasta. W strukturze ludności według płci 
zdecydowanie przeważają kobiety . Kobiety stanowią na koniec 2014 roku 52,48% 
ogółu ludności miasta. 
Korzystne uwarunkowania przestrzenne pozwalają skutecznie koordynować 
miejską politykę społeczną. Dużym atutem miasta jest również to, że miasto 
Sokołów Podlaski jest stolicą  powiatu, dzięki czemu na terenie miasta znajduje się 
wiele instytucji i organizacji działających w sferze spraw społecznych. 
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III.2. Podmioty gospodarcze 

Współczesny Sokołów zajmuje obszar 17,5 km kw. i mieszka w nim około 19 tys. 
ludności. Dominuje tutaj, jak i w całym powiecie, przemysł rolno-spożywczy. 
Największym zakładem, którego produkty znane są na polskim rynku i poza 
granicami, jest przedsiębiorstwo „Sokołów S.A.”. Surowce dla spółki dostarczane są 
głównie przez producentów prowadzących gospodarstwa rolne na czystych 
ekologicznie terenach powiatu sokołowskiego. 
Z innych branż do czołówki należą spółka transportowa „Sokołów-logistyka”, 
PEKAES „Sokołów” Spółka „Stalfa” (produkująca konstrukcje stalowe), „Telefony 
Podlaskie S.A.” (lokalny operator telefonii i dostawca usług internetowych), 
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych Spółka z o.o. (świadczy usługi 
komunalne), „Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zajmuje się 
m.in. budową mieszkań na wynajem). Największe firmy prywatne w mieście to 
„Jurex”, „Aniba” Jaczewscy, „Sawhal”, „Reper”, „Topaz” i „Gama”.  Firma handlowo 
produkcyjna „Jurex” zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych, 
wykonawstwem inwestycyjnym, budowlanym oraz instalacyjno -sanitarnym. Firma 
prowadzi skup zbóż i rzepaku od rolników a także zajmuje się produkcją pasz . 
„Aniba” specjalizuje się w dystrybucji materiałów budowalnych wysokiej klasy. 
Zaletą przedsiębiorstwa jest konkurencyjny poziom cen, profesjonalna pomoc 
techniczna i szybka dostawa zamówionych produktów. 
„Sawhal” świadczy usługi w zakresie instalacji urządzeń sanitarnych handel 
hurtowo detaliczny. Firma postawiła na niekonwencjonalne działania, 
wykorzystując najlepsze dokonania wiodących producentów techniki grzewczej              
i sanitarnej. Firma „Reper” prowadzi działalność o charakterze instalacyjno 
sanitarnym tj. wykonawstwem i remontami sieci zewnętrznych wodociągowych    i 
kanalizacyjnych, budowa kotłowni olejowych i gazowych. Grupa drogowa 
zatrudniona w firmie, trudni się budową dróg, ulic i placów. 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Topaz” obok szeroko rozwiniętej sprzedaży 
detalicznej artykułów gospodarstwa domowego, prowadzi punkty 
gastronomiczne, stacje paliw oraz prowadzi inwestycje developerskie. Obok sieci 
sklepów „Topaz”, na terenie miasta funkcjonuje sieć sklepów zarządzana przez 
Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Sokołowie Podlaskim oraz 
prowadzona przez spółkę jawną sieć sklepów „Gama”, która obok sprzedaży 
detalicznej artykułów gospodarstwa domowego, prowadzi także punkt 
gastronomiczny i obsługi samochodów. 
Oprócz dużych firm i spółek w Sokołowie Podlaskim działa wiele mniejszych 
podmiotów gospodarczych działających w obszarze handlu, usług i produkcji. 
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Dominującą na terenie miasta działalnością prowadzoną przez małe rodzinne 
przedsiębiorstwa jest handel hurtowy i detaliczny oraz usługi transportowe                       
w połączeniu z szeroko rozumianymi naprawami pojazdów samochodowych                 
i motocykli. 
Sokołów Podlaski dysponuje dobrze rozwiniętą siecią placówek oświatowych, 
handlowo - usługowych, banków oraz instytucji o znaczeniu ponadlokalnym, dzięki 
którym funkcjonuje jako centrum instytucjonalno-handlowe, obsługujące ludność 
miejscową oraz sąsiednich gmin i powiatów. W mieście działa jedenaście banków 
(w czternastu oddziałach), Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                   i 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Sąd Rejonowy, Prokuratura 
Rejonowa, Urząd Skarbowy, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej           
z licznymi poradniami specjalistycznymi oraz cztery niepubliczne placówki opieki 
zdrowotnej.  

 

Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Wniosek wynikający z analiz to powolny, ale stały rozwój gospodarczy miasta. 
Dążeniem władz Miasta Sokołowa Podlaskiego, jest tworzenie warunków do 
rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy warunków życia mieszkańców poprzez 
sukcesywne zaspakajanie ich potrzeb w każdej dziedzinie. 
 

III.3. Poziom życia ludności 

Zagadnienie poziomu życia ludności staje się obecnie jednym z kluczowych pojęć 
w polityce społecznej oraz strategiach rozwoju społecznego i stanowi jedną ze 
składowych terminu „jakości życia”. Na poziom i „jakość” wpływa oprócz 
uwarunkowań zewnętrznych, źródło utrzymania i wielkość dochodów. 
Wyróżnia się następujące grupy źródła utrzymania: 
. zarobki z pracy osobiście wykonywanej, 
. dochody z pracy w tzw. szarej strefie, 
. dochody  pochodzące z zasobów własnych, 
. dochody pochodzące z najmu,  
. dochody z tytułu pozostawania na utrzymaniu innych osób posiadających źródło 
utrzymania. 
Poziom życia ludności w mieście jest niejednolity. Wydaje się, że optymalnym 
wskaźnikiem poziomu życia ludności zamieszkującej miasto byłaby wysokość                        
i struktura dochodów ludności. Według rankingu dochodów na mieszkańca 
przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą” w 2014 roku, Sokołów Podlaski 
uplasował się na 24 miejscu w grupie miast na prawach powiatu z wynikiem              
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2 985,83zł. na mieszkańca. 

 

Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Po uwzględnieniu, że na koniec 2014r. 4,59% mieszkańców korzysta z pomocy 
społecznej, można z pewnym uproszczeniem przyjąć ogólny poziom życia ludności. 
Poziom ten szacunkowo jest zadowalający w kontekście ogółu mieszkańców 
miasta, tzn. w większości uzyskiwane dochody są wystarczające do zaspokajania 
potrzeb bytowych. Jednakże warto też wziąć pod uwagę, że mamy tu do czynienia 
z tendencją spadkową, gdyż zmniejsza się lista rodzin wymagających objęcia 
wsparciem finansowym udzielanym przez pomoc społeczną. 

 

III.4. Rodziny 

Dominującą grupę odbiorców działań podmiotów polityki społecznej, w tym 
świadczeń z pomocy społecznej, w mieście Sokołów Podlaski stanowią osoby         
w wieku produkcyjnym. 
Rodzina jest podstawowym i najlepszym środowiskiem rozwoju każdego 
człowieka, miejscem kształtowania postaw i przygotowywania do pełnienia ról 
społecznych.  

Wyróżnia się następujące typy rodzin: 

. małżeństwo bez dzieci 

. małżeństwo z dziećmi 

. partnerzy bez dzieci 

. partnerzy z dziećmi 

. samotna matka z dziećmi 

. samotny ojciec z dziećmi 

Rodzina pełna to rodzina z obojgiem rodziców z dziećmi, zaś rodzina niepełna jest 
to rodzina z jednym tylko rodzicem i dziećmi. Rodzina zrekonstruowana to rodzina 
składająca się z małżeństwa lub związku partnerskiego z jednym lub większą liczbą 
dzieci, z których co najmniej jedno nie jest wspólnym dzieckiem małżonków 
(partnerów) tzn.jest naturalnym lub adoptowanym dzieckiem tylko jednego                     
z nich. 
Rodzina rozszerzona jest to rodzina biologiczna z osobą (lub większą liczbą osób) 
spokrewnioną (w linii prostej lub bocznej) przynajmniej z jednym członkiem 
rodziny biologicznej, np. małżeństwo i rodzeństwo bądź rodzic/ce jednego 
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małżonków; dziadkowie z wnuczką. 

Rodziny objęte pomocą CPS w Sokołowie Podlaskim 

wyszczególnienie 

2012 r. 2013 r. 2014r. 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 
rodzinach 

Rodziny ogółem : 

o liczbie osób  - 1 

                             2 

                             3 

                             4 

                             5 

                             6 i więcej  

       662 

       217 

       133 

       105 

       101 

         81 

         25 

   1 852 

      217 

      266 

      315 

      404 

      405 

      245 

      658 

      217 

      133 

        81 

      101 

        73 

        53 

   1 891 

      217 

      266 

      243 

      404 

      356 

      396 

 576 

 142 

 106 

   59 

 130 

   87 

   52 

   1 984 

      142 

      212 

      177 

      520 

      435 

      498 

Rodziny z dziećmi ogółem: 

o liczbie dzieci:- 1 

                             2 

                             3 

                             4 

                             5 

                             6 

                             7 i więcej  

       260 

         89 

       103 

         12 

         49 

           3 

           2 

           2 

   1 090 

      283 

      423 

      247 

        77 

        25 

        16 

        19 

      278 

        95 

      106 

        52 

        17 

          4 

          2 

          2 

   1 194 

      316 

      439 

      272 

      102 

        30 

        16 

        19 

 257 

   77 

 101 

   51 

   22 

     3 

     1 

     2 

   1 100 

     245 

     409 

     260 

     136 

       22 

         8 

       20 

Rodziny niepełne ogółem: 

o liczbie dzieci - 1 

                             2 

                             3 

                             4 i więcej 

         72 

         35 

         22 

         13 

           2 

      241 

       90 

       81 

       56 

       14 

        71 

        32 

        20 

        13 

          6 

      252 

        89 

        67 

        59 

        37 

   63 

   22 

   25 

     9 

     7 

      221 

        54 

        86 

        39 

        42 

Rodziny 
emerytów/rencistów 
ogółem: 

o liczbie osób:  1 

                            2 

                            3 

                            4 i więcej  

        127 

 

          58 

          34 

          17 

          18 

     260 

 

       58 

       68 

       51 

       83 

      134 

   

        71 

        27 

        14 

        22 

      275 

   

        71 

        54 

        42 

      108 

  119 

 

    65 

    27 

      9 

    18 

      231 

 

        65 

        54 

        27 

        85 

 



 

str. 15 
 

Powyższa tabela charakteryzuje środowiska objęte działaniami ze strony pomocy 
społecznej bez względu na rodzaj pomocy (finansowy, rzeczowy, usługowy, 
doradczy). Z danych wynika, iż najliczniejszą grupą są osoby samotne. Z pośród 
rodzin pełnych z dziećmi najliczniejszą grupą są rodzice z dwójką dzieci. Statystyka 
taka może wynikać z faktu, iż model rodziny dwa+dwa jest modelem najczęściej 
występującym w Polsce. Znaczącą ilością na tle rodzin niepełnych jest rodzic                        
z jednym dzieckiem. 

Ro 

 
Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Jak wynika z danych, ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej nie jest 
stała. Na bazie analizowanych lat dostrzegalny jest spadek ilościowy rodzin 
wymagających interwencji służb społecznych i wsparcia materialnego. Spadek 
obserwowany jest we wszystkich analizowanych typach rodzin. Analizując 
ilościowo rodziny objęte wsparciem należy wyszczególnić klientów objętych 
stałą formą pomocy w formie zasiłku stałego, należnego osobom nie mającym 
uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych z innych źródeł zabezpieczenia 
społecznego (rok 2012- 56 środowisk, 2013r.-61, 2014r.-62). Nie mniej, pomoc 
projektowana dla poszczególnych środowisk powinna być poprzedzona rzetelną 
diagnozą potrzeb. Umożliwia to dobranie odpowiednich form pomocy dla danej 
rodziny, a w konsekwencji podniesienie skuteczności świadczonych usług. 
Wielopłaszczyznowe podejście w określeniu potrzeb daje duże szanse na 
usamodzielnienie się środowiska od konieczności pomocy z zewnątrz. Aby to 
osiągnąć należy szczególny nacisk położyć na wdrożenie działań aktywizująco-
wspierających zarówno jednostkę jak i jej środowisko, otoczenie. 

 

III.5. Zasoby i warunki mieszkaniowe 

Miasto Sokołów Podlaski zajmuje obszar 1750 hektarów, z czego 25% (437,5ha) 
stanowi teren zabudowany, zaś tereny zielone mają łączną powierzchnię ok.14 
hektarów, czyli około 0,8% powierzchni całkowitej miasta. Zasoby i warunki 
mieszkaniowe ludności determinują w znacznym stopniu jakość jej bytowania. 
Niejednokrotnie zakreślają również granice możliwości realizowania własnych 
aspiracji życiowych. 
Na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego występują wszystkie formy budownictwa 
mieszkaniowego w którego skład wchodzi: 
-budownictwo wielorodzinne: Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, Sokołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (STBS), Spółdzielnia 
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Mieszkaniowa „Nasza”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cukrownik”, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  „Przy Cukrowni”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom”, a także 
prywatni właściciele domów wielorodzinnych 
- budownictwo jednorodzinne 
- budownictwo komunalne 
Liczba mieszkań w Sokołowie Podlaskim z roku na rok się zwiększa. W roku 2012 
liczba mieszkań wyniosła 6 824, w roku 2013 – 6 854 z czego 369 to mieszkania 
komunalne, a socjalne 89. W roku 2014 liczba wszystkich mieszkań wyniosła           
6 953, z czego 256 to mieszkania komunalne, a 90 – socjalne. 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła 77 m2w roku 2014,              
w roku 2013 - 75,50 m2. 
Gospodarstwa domowe, które ze względu na swoją trudną sytuację ekonomiczną 
nie są w stanie pokrywać całości kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, 
wypłacane są dodatki mieszkaniowe. Jest to forma pomocy świadczona przez 
miasto, a realizowana przez Centrum Pomocy Socjalnej. 
W 2012 roku wypłacono 2 132 dodatki mieszkaniowe, a ogólna kwota 
wypłaconych świadczeń wyniosła 353 337,70 z czego liczba mieszkań była                   
z zasobów: 
. gminnych 317, kwota 48 570,10 
. spółdzielczych 1 070, kwota 168 393,20 
. wspólnot mieszkaniowych 557, kwota 100 190,- 
. STBS 159, kwota 31 747,80 
. inne 29, kwota 44 36,60 
W 2013 roku wypłacono 2 056 dodatki mieszkaniowe, ogólna kwota wypłaconych 
dodatków wyniosła 349 853,70zł., z czego liczba mieszkań była z zasobów: 
. gminnych 345, kwota 51 035 
. spółdzielczym 1003, kwota 15 5413,80 
. wspólnot mieszkaniowych 536, kwota 106 928,30 
. STBS 145, kwota 31 798,20 
. inne 27, kwota 4 678,40 
W 2014 roku wypłacono 2011 dodatki mieszkaniowe, ogólna kwota wypłaconych 
świadczeń wyniosła 350 675,30zł. z czego liczba mieszkań była z zasobów: 
. gminnych 393, kwota 56 579,61 
. spółdzielczym 895, kwota 147 391,88 
. wspólnot mieszkaniowych 529, kwota 103 329,48 
. STBS 170, kwota 38 880,04 
. inne 24, kwota 4 494,29 
Rok 2010 2011 2012 
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Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

W zakresie gospodarki mieszkaniowej w Sokołowie Podlaskim liczba mieszkań 
wzrasta poprzez budowanie budynków wielorodzinnych przez prywatnych 
przedsiębiorców.  
Istniejące w mieście zasoby komunalne nie zaspakajają pojawiających się potrzeb 
mieszkańców w tym zakresie w związku z migracją ludności czy zmianą modelu 
życia rodzinnego. Stąd starania Miasta o pozyskanie nowych lokali czynszowych. 
Ponad to w roku 2015 Miasto korzystając z możliwości ubiegania się o środki 
rządowe rozpoczęło działania zmierzające do zwiększenia socjalnych zasobów 
lokalowych gminy o kolejne 8 mieszkań, aby uzupełnić potrzebę zabezpieczenia 
lokali dla osób mających trudności finansowe. 
Na lokale socjalne oczekują osoby, które: 
. mają orzeczoną eksmisję 
. rodziny wielodzietne mające niskie dochody i brak własnych zasobów 
mieszkaniowych 
. występujące o zamianę zajmowanego przez siebie lokalu mieszkalnego na inny 
lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej lub wyższym standardzie. 
W stosunku do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej stosuje się 
system dodatków mieszkaniowych, z zachowaniem ustawowych warunków ich 
przyznawania. 
 

III.6. Prognoza demograficzna 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sokołowa 
Podlaskiego jest dokumentem zawierającym plany aktywizacyjno-wspierające 
rozwiązania problemów społecznych mieszkańców miasta na okres najbliższych 
kilku lat. Ważne jest, aby zawarte były w niej dane dotyczące teraźniejszej sytuacji 
jednostki jak i prognozy demograficznej. 
Prognoza przemian społecznych jest niezwykle ważna przy podejmowaniu 
wszelkich decyzji o przyszłości miasta - stała się więc częścią niniejszej Strategii. 
Choć przyszłość posiada wiele niejasności i jest czasem nie przewidywalna, 
niektóre procesy można i trzeba ukazać, aby uzasadnić podejmowane działania. 
Misja Strategii i jej cele muszą być odpowiednie do tego co przyniesie przyszłość.  
Sytuacja demograficzna w mieście Sokołów Podlaski, jak i całym kraju, wskazuje 
na postępujący proces starzenia się ludności. Liczba mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym jest mniejsza niż liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym, 
jednak z roku na rok liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrasta. 
Struktura ludności w podziale na wiek i płeć stanowi podstawę do większości 
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analiz demograficznych, gdyż determinuje skalę i rodzaj potrzeb społecznych. 
Poniższy wykres przedstawia liczbę ludności faktycznie zamieszkałą w mieście 
Sokołów Podlaski w latach 2012-2014. W roku 2014 miasto Sokołów Podlaski 
jakąkolwiek formę zameldowania posiadało 18 786 mieszkańców, w tym 8 926 
mężczyzn oraz 9 860 kobiet. Na 100 mężczyzn przypadało średnio 109 kobiet. 
Średnia gęstość zaludnienia miasta Sokołów Podlaski wynosiła 1 044/km2. 
Prognozy demograficzne GUS do 2050 roku zakładają stopniowy spadek liczby 
ludności w województwie mazowieckim i powiecie sokołowskim. 
Liczba ludności w mieście Sokołów Podlaski w latach 2012-2014 
 

Liczba ludności z podziałem na płeć 

Płeć 2012r. 2013r. 2014r. 

Mężczyzna 47,80% 47,74% 47,52% 

Kobieta 52,20% 52,26% 52,48% 

 
Liczba ludności z podziałem na grupy wiekowe  

Grupy wiekowe 2012r. 2013r. 2014r. 

0-19 21,47% 21,28% 19,34% 

20-59 58,96% 58,03% 57,97% 

Pow. 60 19,57% 20,69% 22,69% 

 
Prognozowana liczba ludności dla powiatu sokołowskiego na lata2015-2050: 

Rok  Powiat sokołowski 
Miasto Sokołów Podlaski 

Powiat sokołowski 
tereny wiejskie 

ogółem 
w wieku 

poprodukcyjnym 
ogółem 

w wieku 
poprodukcyjnym 

2015 20 839 3 748 34 176 7 382 

2016 20 800 3 831 33 824 7 312 

2017 20 760 3 927 33 477 7 261 

2018 20 718 4 023 33 139 7 190 

2019 20 673 4 111 32 808 7 135 

2020 20 626 4 218 32 485 7 115 

2025 20 330 4 691 30 935 7 190 

2030 19 934 4 905 29 376 7 270 

2035 19 453 4 856 27 698 7 230 

2040 18 902 4 819 25 891 7 180 

2045 18 302 5 025 24 013 7 297 

2050 17 646 5 324 22 111 7 520 
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Procentowy udział ludności według kategorii wieku na lata 2015 -2050 : 

Rok Powiat sokołowski  
miasto Sokołów Podlaski 

Powiat sokołowski 
tereny wiejskie 

wiek przed 
produkcyjny 

wiek 
produkcyjny 

wiek po 
produkcyjny 

wiek przed 
produkcyjny 

wiek 
produkcyjny 

wiek po 
produkcyjny 

2015 18,56% 63,45% 17,99% 17,17% 61,23% 21,60% 

2016 18,34% 63,24% 18,42% 17,02% 61,36% 21,62% 

2017 17,09% 57,53% 25,38% 16,90% 61,41% 21,69% 

2018 18,12% 62,46% 19,42% 16,86% 61,44% 21,70% 

2019 18,06% 62,05% 19,89% 16,90% 61,35% 21,75% 

2020 18,12% 61,43% 20,45% 16,88% 61,22% 21,90% 

2025 17,28% 59,20% 23,07% 16,95% 59,81% 23,24% 

2030 16,31% 59,08% 24,61% 15,97% 59,29% 24,74% 

2035 15,65% 59,39% 24,96% 14,80% 59,09% 26,11% 

2040 15,28% 59,23% 25,49% 13,51% 58,76% 27,73% 

2045 15,26% 57,28% 27,46% 12,47% 57,14% 30,39% 

2050 15,38% 54,45% 30,17% 11,75% 54,24% 34,01% 
 

Prognozy demograficzne GUS dla miasta Sokołowa Podlaskiego zakładają, że w 
przyszłości, w związku ze starzeniem się ludności, wzrastać będzie liczba ludności 
w wieku poprodukcyjnym, zmniejszać się będzie liczba ludności w wieku 
przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym. 
Zmiany w strukturze demograficznej ludności, związane ze starzeniem się 
społeczeństwa, przyczynią się do coraz większego obciążenia osób w wieku 
produkcyjnym, które będą musiały utrzymywać powiększającą się stale liczbę 
osób w wieku nieprodukcyjnym, w szczególności osób w wieku poprodukcyjnym.  
Rok 2010 2011 2012 

Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

W strukturze demograficznej mieszkańców miasta widać systematyczny proces 
starzenia się społeczeństwa. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym maleje, 
zaś w wieku poprodukcyjnym rośnie. Należy w mieście dostosować infrastrukturę 
społeczną do potrzeb rosnącej populacji osób w wieku poprodukcyjnym poprzez 
rozwój lepszej, łatwiejszej dostępności do usług medycznych, opiekuńczych              
i rehabilitacyjnych, jak również rozwoju aktywnych form spędzania czasu 
wolnego. Należy podjąć działania zmierzające do powstania i funkcjonowania 
dziennego domu dla osób starszych zapewniający integrację mieszkańców oraz 
utrzymanie jak najwyższego stopnia samodzielności i utrzymania w środowisku 
lokalnym. Sprzyjającym ku temu będzie stworzenie warunków do utrzymania 
funkcjonowania klubów seniora i Uniwersytetu III wieku. 
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III.7. Rynek pracy 

Rynek pracy – to rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują 
się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej przedsiębiorcy tworzący miejsca 
pracy i poszukujący siły roboczej. Przemiany społeczno -gospodarcze zachodzące w 
całym kraju miały także wpływ na lokalny rynek pracy. Problemy na rynku pracy, 
objawiające się niedostateczną liczbą miejsc pracy, prowadzą do obniżenia 
standardu życia ludności. Długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia ogranicza 
szanse na podjęcie pracy, przyczynia się do ubożenia ludności, a nawet prowadzi 
do wykluczenia społecznego. Bezrobocie jest zjawiskiem trudnym do zmierzenia. 
Statystyki odnoszą się do skali bezrobocia rejestrowanego (jawnego), ujmując        
w ten sposób tylko część osób pozostających bez pracy. Zgodnie z definicją 
zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoba 
bezrobotna to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, 
zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź 
jeśli jest osoba niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, co 
najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieucząca się w szkole,                                    
z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie niestacjonarnym, 
zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania powiatowym urzędzie 
pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy. 

Bezrobocie występujące na terenie miasta dotyka wszystkie grupy wiekowe                  
z różnym wykształcenie. Największa liczbę osób stanowią osoby pozostające bez 
pracy powyżej 24 miesięcy, są to osoby długotrwale bezrobotne. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim (PUP) liczba 
osób bezrobotnych w Sokołowie Podlaskim w latach 2012-2014 ulegała zmianie                           
z tendencją spadkową przy jednoczesnym wzroście liczby osób długotrwale 
bezrobotnych. 

 

Liczba osób bezrobotnych w mieście Sokołów Podlaski w latach 2012-2014: 

 2012r. 2013r. 2014r. 

Bezrobotni 1 163 1 195 1 112 

Długotrwale bezrobotni             615             655             693 

Bezrobotni z prawem do zasiłku             176             189             132 
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Liczba bezrobotnych z podziałem na płeć: 

 2012r. 2013r. 2014r. 

Mężczyzna 52,02% 52,22% 52,97% 

Kobieta 47,98% 47,78% 47,03% 

 

Stopa bezrobocia w powiecie sokołowskim w roku 2012 wynosiła 11,6%, 2013 
12%,a w roku 2014 - 11,1%. 

Osoby dotknięte problemem bezrobocia obok usług Urzędu Pracy, otrzymują 
wsparcie materialne i rzeczowe ze strony Miasta. Ponad to dla bezrobotnych 
mieszkańców został powołany Klub Integracji Społecznej, którego zasadniczym 
celem jest podnoszenie umiejętności w poruszaniu się na otwartym rynku pracy, 
zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji oraz praca nad własnymi 
blokadami. Działania realizowane są w formie projektów, a każdy z uczestników 
objęty jest kontraktem socjalnym, zobowiązującym obie strony do określonych 
działań. Obok działań merytorycznych, bezrobotni współpracujący z KIS, mogą 
skorzystać z prac społecznie użytecznych.  

 

Organizacja prac społecznie użytecznych w mieście Sokołów Podlaski: 

 
2012r. 2013r. 2014r. 

Liczba miejsc pracy  86 86 50 

Liczba osób skierowanych 100 93 70 
 

Mając na uwadze osoby bezrobotne, które są klientami pomocy społecznej 
wskazane jest aby kontynuować działalność projektową w latach następnych dając 
szansę na aktywizację zawodową oraz zapewnić środki umożliwiające 
kontunuowanie zatrudnienia socjalnego jakim są prace społecznie użyteczne. 
Rok 2010 2011 2012 

 

Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Stopa bezrobocia w Sokołowie Podlaskim na przestrzeni ostatnich lat nie ulega 
gwałtownej zmianie, da się zauważyć, że zmniejsza się liczba bezrobotnych kobiet, 
wzrasta mężczyzn co pozwala domniemać, iż podejmują oni pracę w tzw. szarej 
strefie, nie dostrzegając potrzeby zabezpieczenia w przyszłości świadczeń 
emerytalnych. 
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Miasto stara się aby duża liczba osób uczestniczyła w aktywnych formach 
przeciwdziałania bezrobociu, tj. stażach, robotach publicznych, pracach 
interwencyjnych. Prowadzone są również projekty mające na celu aktywizację 
zawodową i społeczną, które wymagają kontynuacji w następnych latach .  
Ponad to niezbędna jest kontynuacja działań ze strony władz Miasta sprzyjająca 
tworzeniu drobnej przedsiębiorczości oraz rozwojowi prężnie działających firm. 
Sprzyjającym działaniem w tej kwestii jest pozyskiwanie miast partnerskich, silna 
promocja Miasta oraz prowadzona polityka podatkowa polegająca na udzielaniu 
ulg przedsiębiorcom znajdującym się chwilowo w trudnej sytuacji. 
Powstały obecnie na terenie miasta Park przemysłowy, stwarza szanse na rozwój 
przedsiębiorczości oraz pozyskanie nowych miejsc pracy. 
 

III.8 Ochrona zdrowia 

Zdrowie to zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „stan 
cechujący się uzyskaniem dobrego samopoczucia na poziomie fizycznym, 
psychicznym i społecznym” - czyli nie tylko brak chorób, ale również jakość życia, 
gwarantująca rozwój społeczeństwa. Na jego utrzymanie wpływają m.in. takie 
aspekty jak:  
. aktywność fizyczna i kondycja 
. prawidłowe odżywianie 
. odporność na stres 
. higiena osobista 
. korzystanie z profilaktycznych badań medycznych 
Jest więc zdrowie wartością społeczną, stanowiącą dobro publiczne, które 
powinno być chronione przez państwo, w związku z czym dbać o nie należy na 
poziomie jednostkowym jak i społecznym.  
Dla mieszkańców miasta Sokołowa Podlaskiego opiekę medyczna zapewniają 
następujące placówki służby zdrowia:  
. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) ul. ks. Jana Bosco 5,  
który prowadzi:  

. podstawową opiekę zdrowotną, świadczoną przez lekarzy rodzinnych, 
pielęgniarki, położne, pielęgniarkę szkolną 
. specjalistyczne poradnie lekarskie: alergologiczna, diabetologiczna, 
kardiologiczna, nefrologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, urologiczna, 
reumatologiczna, ginekologiczno-położnicza, chirurgiczna, okulistyczna, 
otolaryngologiczna, rehabilitacyjna, logopedyczna, endokrynologiczna, zdrowia 
psychicznego, leczenia uzależnień 
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. pracownie diagnostyczne: EKG, RTG, tomografia komputerowa, USG, EEG, 
endoskopowa, prób wysiłkowych, monitorowania holterowskiego, cytologii, 
audiologii, bakteriologiczna, laboratorium 
. leczenie w oddziałach szpitalnych: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, 
anestezjologii i intensywnej terapii, patologii i intensywnej terapii noworodka i 
niemowlęcia, ginekologiczno - położniczy, neurologiczny, pediatryczny, 
noworodkowy, nefrologii/stacja dializ, rehabilitacji 
. poradnię medycyny pracy 
. zakład opiekuńczo leczniczy 
. SP ZOZ RM-MEDITRANS Pogotowie Ratunkowe, ul. Bartoszowa 5 

oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:  
. NZOZ Omega, ul. Węgrowska 5a 
. NZOZ Optima, ul. Marii Skłodowskiej – Curie14  
. NZOZ Max-Med., ul. Wolności 12 
. Centrum Medyczne NZOZ Starówka, ul. Lipowa 5 
oraz wiele prywatnych, indywidualnych praktyk lekarskich i stomatologicznych. 
Ponadto na terenie miasta funkcjonuje siedem aptek:  
. Centrum. ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 12 
. Dbam o Zdrowie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14 
. Eskulap, ul. Wilczyńskiego 1  
. Apteka – Wolności, ul. Wolności 52/5  
. Podlaska, ul. Magistracka 1  
. Alfa, ul. Węgrowska 5a  
. Dr Optima, ul. gen. Władysława Andersa 1A. 
 
Obraz sytuacji zdrowotnej na przykładzie SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim. 
 
 
Zestawienie wykonanych porad w SP ZOZ w latach 2012-2014: 

 2012 2013 2014 

Przychodnia 39 958 35 989 34 309 

Nocna Pomoc Lekarska              9 513               9 016               7 537 

Piel. Środowiskowe              4 013               5 313               4 701 

w tym położnych              1 262               1 269               1 521 
 

Liczba wykonanych porad w poradniach specjalistycznych w latach 2012-2014: 
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Nazwa poradni 2012 2013 2014 

cukrzycowa 1 624 1 491 1 675 

kardiologiczna            1 831               2 119              2 517 

endokrynologiczna            2 914               3 049              2 879 

dermatologiczna            3 602               3 344              2 919 

reumatologiczna            3 228               3 053              3 029 

neurologiczna            7 956               6 605              7 592 

patol. noworodka               674                  643                 701 

chirurgiczna          16 997             13 020            11 801 

laryngologiczna            4 431               4 427              4 131 

okulistyczna            6 290               6 006              5 997 

zdrowia psychicznego            6 263               5 599              5 487 

leczenia uzależnień            2 637               2 797              2 347 

terapia grup                 87                  134                   91 

poł.-gin.            8 827               9 226              9 534 

urologiczna            3 385               3 247              3 017 

chorób nerek            1 404               1 580              1 632 

alergologiczna            2 052               2 061              2 146 

rehabilitacyjna               791               1 054                 758 

logopedyczna            1 391               1 752              1 240 

Razem:          76 384             71 207            69 493 

Źródło: ze sprawozdań SP ZOZ Dział Statystyki, Dokumentacji i Rozliczeń Medycznych. 
Rok 2010 2011 2012 

 

 
Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Istniejący w Sokołowie Podlaskim system ochrony zdrowia zapewnia 
mieszkańcom dostęp do specjalistów wielu dziedzin. Należy zwrócić uwagę na 
takie jego cechy jak:  
. łatwość dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu 
. wysoki poziom opieki 
. specjalistyczna kadra 
Zadania jakie stoją przed ochroną zdrowia w mieście to m.in.:  
. ciągłe pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry lekarskiej 
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. promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej  

. zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury (przychodni, 
ośrodków) 
. pozyskiwanie nowoczesnego sprzętu medycznego 
Reasumując jakość infrastruktury opieki zdrowotnej w znacznej mierze 
determinuje jakości życia mieszkańców Dobre zdrowie i w następstwie związane 
z tym dłuższe życie, ale też i możliwość szybkiego diagnozowania i leczenia, 
obok podwyższenia poziomu wykształcenia, prowadzą do wzrostu 
ekonomicznego i podnoszenia jakości życia indywidualnego i społecznego. 
 

III.9. Edukacja i wychowanie 

Edukacja (łac. educatio, „wychowanie”) to pojęcie związane z rozwojem 
umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w odniesieniu do procesu zdobywania 
wiedzy, wychowania, kształcenia. Tak rozumiana prowadzi do podniesienia 
kapitału ludzkiego, a w konsekwencji wzrostu tempa rozwoju                        w 
ogóle, w tym rozwoju gospodarczego. Edukacja jest zatem nie tylko ważną 
inwestycją społeczną, ale również gospodarczą i polityczną.  
Bazę edukacyjną Sokołowa Podlaskiego stanowią:  
. Żłobek Miejski, ul. Bosco 6, 
. przedszkola publiczne:  

. Przedszkole Miejskie nr 2, ul.Kościuszki 31  

. Przedszkole Miejskie nr 3, ul.Ks. Bosco 6 

. Przedszkole Miejskie nr 4, ul.Węgrowska 22  

. Przedszkole Miejskie nr 5, ul.8 Sierpnia 1D 
. przedszkola niepubliczne: 

. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek, ul.Kosowska 26 

. Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”, ul.Wojska Polskiego 48 

. Niepubliczne Przedszkole „Akademia Puchatka”, ul.Długa 22a 
. szkoły podstawowe:  

. Szkoła Podstawowa nr 1  im. Janusza Kusocińskiego, ul.Polna 8 

. Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Węgrowska 22 

. Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski, ul.Kupientyńska 15 
. gimnazja:  
. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Pawła Kamińskiego, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 16 
. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul.Repkowska 3 
. Gimnazjum Salezjańskie, ul. Ks. Bosco 1  
Oprócz powyższych samorząd powiatowy prowadzi placówki oświatowe, które 
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kształcą na poziomie średnim:  
Szkoły średnie i zawodowe zlokalizowane na terenie miasta:  
. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul.Sadowa 11, które 
obecnie kształci w klasach o następujących profilach edukacyjnych: 
matematyczno-fizyczny, matematyczno - geograficzny, humanistyczny, 
biologiczno - chemiczny, matematyczno - informatyczny, matematyczno -
przyrodniczy 
. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, ul.Ks. Bosco 1 
. Zespół Szkół nr 1 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego, ul.Marii Skłodowskiej -Curie 24, 
które proponuje takie kierunki kształcenia jak: technik logistyk, technik 
hotelarstwa, technik informatyk, technik mechanik, liceum ogólnokształcące profil 
policyjno-strażacki, liceum ogólnokształcące profil medyczno-sportowy, 
zasadnicza szkoła zawodowa wielozawodowa 
. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława S. Reymonta, 
ul.Oleksiaka Wichury 3,gdzie dostępne jest: technikum kształcące w zawodzie 
technik: mechanizacji rolnictwa, agrobiznesu, żywienia i gospodarstwa 
domowego, rolnik, turystyki wiejskiej, weterynarii, architektury krajobrazu; szkoły 
zawodowe uczące w zawodzie: kucharz małej gastronomii, operator maszyn i 
urządzeń przemysłu spożywczego 
Niepomijane są również w mieście potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży                           
z niepełnosprawnością intelektualną, z myślą o których funkcjonuje na terenie 
Sokołowa Podlaskiego Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, ul.Piłsudskiego 
4, w skład którego wchodzą cztery jednostki organizacyjne: Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy  
Na terenie miasta obecnie nie funkcjonują szkoły wyższe. 
 
 
 
Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w latach 2012-2014: 

Rok Szkoły podstawowe (plus 
istniejące w nich  „0”) 

Gimnazja Ogółem 

2012/2013 1204 + 62 „0” 544 1 810 

2013/2014 1213 + 75 „0” 541 1 829 

2014/2015 1283 + 68 „0” 535 1 886 
 

Do danych powyższych dodać należy rocznie około 80 uczniów, pobierających 
naukę w Zespole Szkół Salezjańskich.  
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Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Oferta edukacyjna miasta w pełni zabezpiecza potrzeby kształcenia na poziomie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich – te ostatnie kształcą w liceach 
zawodowych, technikach i szkołach zawodowych na różnych kierunkach. 
Kierunki kształcenia zawodowego  odpowiadają potrzebom rynku. 
Na terenie Sokołowa Podlaskiego znajdują się placówki oświatowe, które 
zapewniają dzieciom i młodzieży (w tym również niepełnosprawnej) możliwość 
edukacji na różnych etapach rozwoju. Placówki te charakteryzują się wysoką 
estetyką, oferują korzystającym się dzieciom i młodzieży dobre warunki 
lokalowe oraz odpowiednie wyposażenie, w tym zmodernizowane sale 
dydaktyczne, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, przestronne 
sale gimnastyczne. Szkoły zapewniają zajęcia dodatkowe, rozwijające i 
wyrównujące braki w edukacji oraz zajęcia na miejskiej pływalni w ramach lekcji 
wychowania fizycznego i wspomagająca braki w rozwoju.  
Prawidłowa, rzetelna i przemyślana organizacja i funkcjonowanie systemu 
oświaty i wychowania, przekłada się na poziom wykształcenia mieszkańców, 
którego z kolei wysoki poziom skutkuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, 
stanowiącą istotny zasób gospodarki. Stąd właśnie rodzi się potrzeba wytężonej 
pracy z dzieckiem już od najwcześniejszych lat jego edukacji, czego świadomość 
zaowocowała powstaniem żłobka zapewniającego opiekę najmniejszym 
dzieciom. Rozwój działań w kierunku zapewnienia instytucjonalnej opieki 
dzieciom do lat 3 oraz w wieku przedszkolnym, pozwoli ich rodzicom na powrót 
do pracy bądź podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Perspektywa 
posiadania opieki do małego dziecka, jest także czynnikiem wpływającym na 
liczbę urodzin w mieście. 
 

III.10. Sport i rekreacja 

Promowany obecnie zdrowy styl życia to m.in. propagowanie racjonalnego, 
prawidłowego odżywiania, aktywny wypoczynek, a także uprawianie różnych 
dyscyplin sportowych. Sport bowiem, czyli „forma aktywności człowieka, mająca 
na celu doskonalenia jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, 
według reguł umownych” ma wpływ na zdrowie człowieka i jego kondycję, ale 
także na jego cechy charakteru, umiejętność współpracy oraz relacje z innymi 
ludźmi.  
W Sokołowie Podlaskim działalność sportową i rekreacyjną koordynuje głównie 
Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), które skupia przy sobie stowarzyszenia i kluby 
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sportowe.  
OSiR realizuje zadania o charakterze sportowo-rekreacyjnym m.in. poprzez 
prowadzenie szkoleń w sekcjach sportowych: 
. koszykówki 
. piłki nożnej 
. kolarstwa  
. podnoszenia ciężarów 
. szachów 
. pływania 
oraz realizowanie programu imprez rekreacyjno-sportowych w mieście.  
Bazę Sokołowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią następujące obiekty 
sportowe:  
. stadion przy ul.Lipowej, na terenie którego znajduje się: 

. boisko piłkarskie o wymiarach 104mx72m wraz z trybunami na 650 miejsc 
siedzących 
. boisko treningowe (oświetlone) 
. wielofunkcyjne boisko asfaltowe (koszykówka, siatkówka, tenis)  
. boisko do siatkówki plażowej  
. bieżnia żużlowa – 4 tory  
. sauna 
. pełne zaplecze socjalne 
. budynek biurowo-administracyjny 

. stadion przy ul.Okrężnej 
. boisko piłkarskie w wymiarach 100mx69m 
. zaplecze socjalne 

. kryta pływalnia przy ul.Bulwar, w skład  której wchodzą:  
. basen pływacki o wymiarach 25mx12,5m i głębokości 0,9m-1,8m 
. basen rekreacyjny o wymiarach 12,5mx10m i głębokości 0,5m-0,8m 
. atrakcje wodne (gejzery, bicze wodne, zjeżdżalnia 50m) 
. wanna do hydromasażu. 

Ponadto w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2010 roku  
wybudowano kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”. Obiekty  
usytuowane są na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy 
ul.Kupientyńskiej 15. Oprócz wymienionego na terenie miasta istnieją jeszcze 
boiska przy placówkach szkolnych, które poza tym posiadają sale sportowe, oraz 
boiska położone w obrębie osiedli mieszkaniowych przy ul Gałczyńskiego                     
i Grunwaldzkiej. 
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Aktualnie trwa budowa nowoczesnej hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1. 
Całość wyposażona będzie w boisko do koszykówki, siatkówki, siłownię, szatnie    i 
sanitariaty, przystosowane także dla osób niepełnosprawnych. 
Na terenie miasta funkcjonują także kluby sportowe takie jak: 
. Miejski Klub Sportowy „Podlasie” Sokołów Podlaski (klub piłkarski) 
. Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół”. 
Sokołów Podlaski to miasto, które ciągle się rozwija, sprzyja rekreacji i uprawianiu 
sportu, oprócz powyższych dowodem na to mogą być powstające ścieżki 
rowerowe, organizowane liczne imprezy plenerowe. Miasto i jego okolice obfitują 
w zieleń, co zachęca do rowerowych i pieszych wojaży.  
Ro 

Wnioski wraz z opisem dynamiki:10 20 

Miasto Sokołów Podlaski od lat inwestuje w sport i rekreację. Uprawianiu sportu i 
rozwojowi kultury fizycznej w mieście sprzyja dobra infrastruktura sportowa,        z 
której korzystają nie tylko mieszkańcy miasta, ale także goście i ludność                    
z okolicznych gmin. Daje to możliwość prowadzenia aktywnego trybu życia                 
i zdrowego spędzania czasu. Obserwuje się także rosnącą liczbę ludzi, którzy są 
zainteresowani korzystaniem z dostępnych w Sokołowie obiektów sportowych.  
Troska o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, dbałość o ogólny rozwój 
aktywności fizycznej jest priorytetem, prowadzącym do utrwalenia zachowań 
prozdrowotnych wszystkich grup społecznych. Konieczne w związku z tym jest 
stałe zwiększanie działań promujących aktywność fizyczną od najmłodszych lat 
począwszy, na zachęcaniu osób dorosłych do różnych form aktywności kończąc. 
Sprzyja temu polityka rozwoju sportu w Sokołowie. 
Reasumując, celem strategii są działania zmierzające do:  
. poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży  
. negowanie siedzącego trybu życia 
. walka z nadwagą i otyłością  
. przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym 
. propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego 
. rozbudowa infrastruktury sportowej i jej udostępnianie 
. likwidowanie barier dla osób niepełnosprawnych. 
 

III.11. Organizacje pozarządowe 

W działaniach na rzecz zaspakajania potrzeb społecznych głównymi partnerami 
miasta są organizacje pozarządowe. Organizacje stanowią ogromny potencjał. 
Dzięki temu, że działają lokalnie i tworzone są przez ludzi zainteresowanych 
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rozwiązaniem danego problemu, mają większą dynamikę i potencjalnie dużą 
skuteczność działania. Aktywizacja działalności organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną 
cechą demokratycznego Państwa oraz elementem aktywizującym społeczność 
lokalną. Współpraca miasta Sokołowa Podlaskiego z organizacjami 
pozarządowymi na terenie działa w oparciu o corocznie uchwalane programy 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa              
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Program ten określa kierunki współpracy mając na 
celu wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji założeń o charakterze 
społecznym. Program sprzyja pełnemu wykorzystaniu dostępnych zasobów oraz 
efektywniejszej realizacji zadań własnych gminy. Współdziałanie ma służyć 
zaspokajaniu potrzeb zbiorowych, spajaniu i aktywizowaniu społeczności lokalnej , 
rozwijaniu aktywności obywatelskiej oraz zwiększeniu efektywności realizacji 
przedsięwzięć o charakterze społecznym. Współpraca Miasta z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami może mieć charakter finansowy lub 
pozafinansowy i opiera się o zasady: 
.pomocniczości 
. partnerstwa 
. suwerenności stron 
. efektywności 
. uczciwej konkurencji 
. jawności  
Zadania priorytetowe określone w programie to działalność związana ze 
wspieraniem kultury i sztuki, promocji kultury regionalnej i walorów turystycznych 
miasta, ochrony dóbr kultury, upowszechniania kultury fizycznej                 i sportu, 
wzmocnienia zabiegów promujących zdrowy styl życia, przedsięwzięć 
ekologicznych oraz edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. W ramach programu realizowanych jest szereg działań z zakresu 
polityki społecznej, w tym wspieranie rodzin, osób niepełnosprawnych                                   
i starszych. 
Na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego działalność prowadzi 26 organizacji 
pozarządowych: 
. Dom Zakonny Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki 
. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego 
. Klub Sportowy „Neptun” 
. Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” 
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. Miejski Klub Koszykówki 

. Miejski Klub Sportowy „Podlasie” 

. Miejski Szkolny Związek Sportowy 

. Ochotnicza Straż Pożarna „Cukrownia” 

. Ochotnicza Straż Pożarna 

. Ośrodek Edukacji Środowiskowej „Wiąz” 

. Polski Czerwony Krzyż  - Zarząd Rejonowy 

. Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe 

. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

. Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 

. Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów 

. Sokołowskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne 

. Stowarzyszenie Instytucji Upowszechniania Kultury „Dla kultury” 

. Stowarzyszenie sołtysów gminy Sokołów 

. Stowarzyszenie „Być i żyć” 
źródło: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r .o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Rok 2010 2011 2012 

Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Celem głównym współpracy z NGO jest wdrażanie zasady partycypacji społecznej             
i rozwijanie partnerstwa pomiędzy samorządem Miasta a organizacjami 
pozarządowymi, ukierunkowanego na rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców oraz wzmocnienie aktywności społecznej obywateli. Działania 
Miasta oraz działania jakie podejmują organizacje pozarządowe powinny się 
uzupełniać i przyczyniać do rozwoju społeczno – ekonomicznego. Realizacja 
zaplanowanych zadań przy współpracy z Miastem  oraz przy wsparciu finansowym 
i pozafinansowym Miasta, pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego 
w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach działających w sferze spraw 
społecznych. 
 

III.12. Kultura 

Sokołów Podlaski posiada wysoki potencjał w zakresie upowszechniania kultury 
na terenie miasta oraz powiatu sokołowskiego poprzez funkcjonowanie w mieście 
Sokołowskiego Ośrodka Kultury (SOK). Instytucja prowadzi szeroką działalność na 
rzecz lokalnej społeczności w zakresie upowszechniania kultury oraz promocji 
Sokołowa Podlaskiego poprzez działalność kulturalną. Cele statutowe Ośrodek 
realizuje w ramach dwóch działów merytorycznych, nadających kierunek pracy. 
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Pierwszy to Dział Animacji Kultury, który zajmuje się kreowaniem i realizacja 
projektów kulturalnych oraz organizacją imprez. Drugi, to Dział Edukacji i Kultury, 
w strukturze którego działają wszystkie formy edukacyjne tj zespoły, sekcje, kluby. 
Sokołowski Ośrodek Kultury organizuje rocznie około 100 przedsięwzięć 
kulturalnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Do 
najważniejszych m.in. należą: 
. „Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne”- Międzynarodowy 
Festiwal Kultury i Tradycji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej realizowany      
w ramach Dni Sokołowa 
. Europejskie Dni Dziedzictwa przebiegające m.in.pod hasłem „Wielokulturowość 
Ziemi Sokołowskiej”, poświęcone historii sokołowskich Żydów oraz sokołowskich 
Unitów 
. „Plenerowe Wieczory Muzyczne u Księcia Michała Ogińskiego”, wydarzenie na 
skalę wojewódzką popularyzujące muzykę klasyczną, ale także wzbudzające            
u mieszkańców poczucie dumy z faktu przynależności do historii Sokołowa tak 
znakomitej postaci jak Książe Michał Ogiński. 
. „Zaduszki Jazzowe” 
. „Koncerty Noworoczne” 
. „Diecezjalne Obchody Dnia Papieskiego” 
. „Jesień na Mazowszu i Podlasiu” 
. „Festiwal Kuchni Regionalnej” 
. Festiwal Kabaretowy Seniorów  
. Świąteczne Jarmarki Wielkanocne i Bożonarodzeniowe  
. spotkania z cyklu „Tu pozostać muszę” 
Na stałe w kalendarz imprez miejskich wpisały się obchody Świąt Narodowych, 
spektakle teatralne, występy kabaretowe, przeglądy piosenki, konkursy 
recytatorskie, wystawy i wernisaże. 
W ramach Działu Edukacji i Kultury Sokołowskiego Ośrodka Kultury działają 
zespoły, sekcje i kluby: 
. Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie” 
. Formacja Tańca Hip-Hop Dance Famili  
. grupa wokalna „Voci Bambini” 
. grupa wokalna „Voci Cantati” 
. Ognisko muzyczne 
. Sekcja muzyczna 
. Młodzieżowa Grupa Teatralna „Kolej Na” 
. Studio Małych Form Teatralnych 
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. Dyskusyjny Klub Filmowy „Zbyszek” 

. Koło Plastyczne 

. grupa plastyczna „W drodze” 

. Klub Seniora „Jutrzenka” 

. Zespół Wokalny „Seniorynki” 

. Sokołowski Uniwersytet III wieku 

. Nauka gry na gitarze i perkusji 

. Próby zespołów muzycznych 
Zespoły mają na swoim koncie wiele sukcesów, co świadczy o wysokim poziomie 
ich pracy. 
W budynku Ośrodka Kultury funkcjonuje kino „Sokół”. 
Upowszechnianiem kultury na terenie Sokołowa Podlaskiego zajmuje się także 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W ramach 
działalności odbywają się konkursy recytatorskie, koncerty indywidualnych osób 
oraz małych grup, promocje książek, książkowe spotkania przy kawie, warsztaty 
literackie dla młodzieży i dorosłych, warsztaty plastyczno- literackie dla dzieci, 
spotkania autorskie, wieczory poezji w ramach Klubu Literackiego ERATO, 
spektakle dla dzieci, Narodowe Czytanie. Idąc z nowoczesnością, w bibliotece, 
prowadzony jest również Biblioteczny Klub Internetowy „IKONKA”. Biblioteka 
posiada obszerny zasób biblioteczny dostępny jest w ramach działów dla dzieci, 
dla dorosłych, czytelni popularnonaukowej i Internetowej, multimedialnej                  
i zbiorach specjalnych. Przy Bibliotece została powołana Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta zajmująca się zbieraniem i opracowywaniem materiałów 
dotyczących historii Sokołowa Podlaskiego i jego okolic. 
W mieście Sokołów Podlaski funkcjonuje także Filia Biblioteki Pedagogicznej im. 
Heleny Radlińskiej w Siedlcach. Filia udostępnia m.in. literaturę z wielu dziedzin 
nauki oraz literaturę piękną. Czytelnikami placówki są przede wszystkim 
nauczyciele i studenci.  
Działania na rzecz kultury w bardzo szerokim zakresie prowadzi Sokołowskie 
Towarzystwo Społeczno Kulturalne. Stowarzyszenie skupia osoby, dla których 
cenna jest historia Miasta, jej ciągłe odkrywanie i promowanie, ale też szerzenie 
patriotyzmu i polskości. Oferta programowa STSK adresowana jest do 
mieszkańców Sokołowa Podlaskiego, a w niej główne miejsce zajmuje 
popularyzacja historii regionalnej oraz szeroko rozumianej kultury  poprzez 
organizacje zajęć artystycznych,  edukacyjnych i rekreacyjnych. Z inicjatywy 
Towarzystwa odbywają się sesje naukowe, prelekcje, konkursy, spotkania 
klubowe oraz promocja twórczości lokalnych prozaików i wierszopisarzy. Pod 
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egidą Towarzystwa wydanych zostało wiele pozycji opisujących historię Miasta i 
osób z nim związanych. STSK jest animatorem projektów kulturalnych o zasięgu 
miejskim i ponad regionalnym.  
Działalność kulturalną uzupełniają wydawnictwa będące pokłosiem sesji 
naukowych i historycznych pt. Roczniki historyczne. 
Zasługującym na wyróżnienie jest prywatne Muzeum – Skansen Ziemi 
Sokołowskiej Mariana Pietrzaka. Muzeum obfituje w bogate zbiory liczące ponad 
800 eksponatów obejmujących aspekty życia ludności zamieszkującej ziemie 
sokołowskie. Z uwagi na rolniczy charakter okolic, wśród eksponatów przeważają 
wyposażenia obejść wiejskich, zarówno szlacheckich jak i włościańskich. Nie brak 
jest eksponatów ukazujących specyfikę przedwojennego Sokołowa- 
wielonarodościowy charakter miasta. W kolekcji znajdują się pokaźne zbiory 
militarii – pozostałości po wojennej historii tych ziem Zgromadzono również 
niepowtarzalny zbiór kamieni nagrobnych z sokołowskiego cmentarza 
żydowskiego. W muzeum znajdują się również gazety okresu międzywojennego, 
mapy, dyplomy, dawne akty notarialne, przepustki do getta żydowskiego. 
Na terenie Sokołowa Podlaskiego znajdują się również  miejsca pamięci 
narodowej takie jak: Pomnik Czynu Niepodległościowego- w parku im. Adama 
Mickiewicza, Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej – odsłonięty w 2007 roku na 
pamiątkę żołnierzom Armii Krajowej i struktur poakowskich, Pomnik ks.Stanisława 
Brzózki – przywódca powstania styczniowego, stracony w 1865 roku wraz ze 
swoim adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim. 
W ramach programu Wielki Gościniec Litewski  w miesiącu maju 2015 r. miało 
miejsce uroczyste otwarcie szlaku Unitów Sokołowskich. Celem programu                      
pt. „Unici Sokołowscy - wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego na terenie 
Powiatu Sokołowskiego”, było wytyczenie, oznakowanie i wypromowanie szlaku 
turystycznego łączącego zabytki kultury materialnej związane z Unitami na terenie 
Powiatu Sokołowskiego. Znajdujące się tu cerkwie unickie i inne pamiątki po 
unitach świadczą o bogatej i różnorodnej historii naszych ziem, są świadectwem 
wielokulturowości i wyróżnikiem części Podlasia , znajdującej się w granicach 
administracyjnych województwa mazowieckiego. Sokołów Podlaski jak też Powiat 
Sokołowski od początku XIX wieku zamieszkały był w dużej części przez ludność 
wyznania unickiego. Ich przodkowie Rusini w wieku XIV i XV kolonizowali Podlasie 
w tamtym okresie znajdujące się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego aż 
do rzeki Liwiec. W Sokołowie Podlaskim  w miejscu zburzonej cerkwi jest 
ustanowiony Skwer Unitów Podlaskich, zaś na pobliskim cmentarzu znajduje się 
grób rodzinny Zatkalików, paruchów cerkwi sokołowskiej, czyli unickich 
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proboszczów. 
Projekt przewiduje wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego Unitów 
Sokołowskich. Cały szlak wiedzie trasa ok.100 km. W ramach projektu przy 
kluczowych obiektach na szlaku zostały zamontowane tablice informacyjne. 
Wydana została również mapa szlaku oraz przewodnik turystyczny. 
Rok 2010 2011 2012 

Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Realizacja działań i projektów przez instytucje kultury na terenie miasta Sokołowa 
Podlaskiego jest ważna dla budowania tożsamości lokalnej- pamięć o tradycjach, 
obyczajach i historii sprzed kilkudziesięciu lat, często bolesna i trudna, jest 
dokumentowana, a wiedza na temat dawnych mieszkańców Sokołowa 
Podlaskiego jest upowszechniana. Trudne tematy podejmowane z bardzo 
aktywnym udziałem mieszkańców uczą, zwłaszcza ludzi młodych, szacunku do 
przeszłości i zrozumienia problemów tak dawnego jak i współczesnego życia. Uczą 
poszanowania dla innych grup narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych, 
uczą tolerancji i szacunku do różnorodności kultury. 
 

III.13. Charakterystyka systemu pomocy społecznej 

Pomoc społeczna to jeden z elementów polityki społecznej. Celem działań z 
zakresu pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując 
własne zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie                      
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadania z zakresu pomocy 
społecznej na terenie Sokołowa Podlaskiego realizowane są przez: 
. Centrum Pomocy Socjalnej  
. Środowiskowy Dom Samopomocy  
. Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
. Warsztaty Terapii Zajęciowej  
Centrum Pomocy Socjalnej jest instytucją realizującą kompleksowo zadania 
własne miasta o charakterze obligatoryjnym z zakresu ustawy o pomocy 
społecznej. Aby kompleksowo objąć pomocą i wsparciem mieszkańców Sokołowa 
Podlaskiego, Centrum realizuje także w imieniu miasta, zadania z zakresu ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w zakresie wspierania rodzin 
niewydolnych wychowawczo oraz refundacji kosztów pieczy zastępczej, 
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, 
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oświaty - w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy oraz zatrudnienia socjalnego - w zakresie prowadzenia 
Klubu Integracji Społecznej i organizacji prac społecznie użytecznych, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do realizacji powierzonych zadań w 
Centrum zatrudnieni są pracownicy socjalni, asystenci rodziny, opiekunki domowe 
i terapeuci, urzędnicy. Stan zatrudnienia wynika z aktualnych potrzeb lokalnych 
oraz realizowanych zadań. Natomiast stan zatrudnienia pracowników socjalnych 
jest ściśle regulowany obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, której standard 
w Centrum jest osiągnięty. 
 

Pracownicy socjalni : 

 2012 2013 2014 

Liczba pracowników socjalnych pracujących w 
rejonach opiekuńczych  

         10          10          10 

Średnia liczba mieszkańców przypadających 
na 1-go pracownika socjalnego  

1 873 1 872 1 879 

 
Charakterystyka wsparcia Centrum Pomocy Socjalnej w latach 2012-2014: 
Środowiska korzystające z ze wsparcia: 
 2012 r. 2013r. 2014r. 

Liczna rodzin korzystających z pomocy 591 572 495 

Liczba osób korzystających z pomocy        843      926       864 

Liczba środowisk objętych pracą socjalną        468      429       519 

Liczba środowisk objętych wyłącznie pracą 
socjalną 

        71        86         81 

Liczba osób korzystających z pracy socjalnej w 
oparciu o kontrakt socjalny  

        69        43         63 

Z danych wynika, iż liczba środowisk, objętych wsparciem instytucjonalnym 
generalnie maleje, natomiast obserwowany jest wzrost odnotowywanej pracy 
socjalnej.  
Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych na rzecz poprawy 
funkcjonowania osób i rodzin odgrywa co raz większą rolę w procesie jej 
usamodzielniania. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe metody i techniki, 
stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia. 
Wymienione cele pracy socjalnej korelują z zadaniami pracownika socjalnego 
wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej a mianowicie: 
. wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w  osiągnięciu możliwie  
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  pełnej aktywizacji społecznej  
. współdziałanie ze społecznością lokalną mającą na celu rozwijanie zdolności do  
  samodzielnego rozwiazywania własnych problemów 
. organizowanie różnorodnych form pomocy a także udział w rozwijaniu  
  infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym  
. zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup a także przeciwdziałanie  
  negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym. 
Spektrum spraw i zadań będących przedmiotem działalności zawodowej  
pracownika socjalnego jest bardzo szerokie i zróżnicowane, stanowiące tym 
samym prawdziwe wyzwanie dla umiejętności i predyspozycji osobistych 
pracownika, gdyż działalności pracowników socjalnych dotyczy osób i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z różnych powodów, jest dotknięty 
problemem niezaspokojonej potrzeby a jej zaspokojenie we własnym zakresie bez 
pomocy innych  przekracza możliwości osób wymagających wsparcia. 
Takie sytuacje wysoko ustawiają pracownikom socjalnym poprzeczkę wymagań 
etycznych w ich pracy, gdyż przedmiotem działalności zawodowej pracowników 
socjalnych jest człowiek znajdujący się często w kryzysowej sytuacji, której nie 
przezwycięży pozostawiony samemu sobie. 
Pracownik socjalny potrafiący sprostać etycznym zasadom pracy socjalnej jest 
profesjonalistą w swojej dziedzinie. Etyczne aspekty pracy socjalnej oraz ich waga 
i znaczenie wynikają z faktu, że przedmiotem postepowania jest  człowiek z reguły 
mało zaradny, przytłoczony codziennymi problemami, niewidzący sposobu na 
przełamanie bariery niemocy i trwałej zmiany swojej sytuacji. Nie łatwo jest o 
przyjmowanie postawy bierności, zniechęcenia, apatii, ale także nieufności, 
roszczeniowości i agresji, szczególnie wobec tych, którym się nie powiodło. 
Uświadomienie sobie tego stany rzeczy jest pierwszym nakazem etycznym 
pracownika socjalnego. Drugi w kolejności to świadomość, że człowiek jest 
szczególnie czuły na sposób traktowania, poszanowanie jego godności osobistej, 
zrozumienia krzywdy i cierpienia, życzliwości  i wyrozumiałości dla jego sytuacji. 
Nakazem etycznym pracownika socjalnego  jest także nie tracenie z pola widzenia 
istoty i podstawowych założeń pracy socjalnej, jakim jest mobilizowanie tych, 
którym się pomaga w dojściu do samodzielnego działania, przez umiejętne 
wykorzystywanie i rozwijanie tkwiących w nich sił i możliwości.  
Na skutek  działań pracowników socjalnych osoby potrzebujące korzystają ze 
wszelkich możliwych form pomocy społecznej , przewidzianych ustawa o pomocy 
społecznej. 
 

Formy udzielonej pomocy: 
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 2012r. 2013r. 2014r. 

Zasiłek stały 56 61 62 

Zasiłek celowy        211       319      333 

Zasiłek specjalny celowy         77         58        66 

Zasiłek okresowy         56         62        60 

Sprawienie pogrzebu            0           3          0 

Usługi opiekuńcze         70         73        61 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze         13         12        10 

Dożywianie- obiady        433       487      432 

Dożywianie – zasiłek celowy         41           9        23 

Dożywianie – pomoc rzeczowa          54         50        22 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobierające zasiłek stały 

        56         61        62 

Korzystający ze wsparcia Środowiskowego 
Domu Samopomocy  

        35         40        36 

Umieszczeni w Domach Pomocy Społecznej          11           7        11 
 

Powody przyznania pomocy: 
 2012r. 2013r. 2014r. 

ubóstwo 183 382 384 

sieroctwo            0            0             0 

bezdomność            0            0             0 

potrzeba ochrony macierzyństwa          71          76           66 

wielodzietność          45          64           56 

bezrobocie 284 308 282 

niepełnosprawność 145 177 175 

długotrwała lub ciężka choroba 161 178 186 

bezradność w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego 

        58        65            54 

potrzeba ochrony ofiar ludźmi           0           0             0 

alkoholizm         94         77           82 

narkomania           0           0             0 
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trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 

          2           3             2 

trudności w integracji osób, które  
otrzymały status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą 

          0           0             0 

zdarzenia losowe           1           0             1 

sytuacje kryzysowe           0           0             0 

klęska żywiołowa oraz ekologiczna           0           0             0 
 

Wydatki na realizowane zadania przedstawiają się nastepujaco:  

Formy pomocy  2012r. 2013r. 2014r. 

Zasiłek stały 215 933 271 145 263 920 

Zasiłek okresowy       46 019      46 838      31 918 

Zasiłek celowy i pomoc w naturze     138 713    148 229    139 000 

Program dożywianie     214 469    256 956    221 169 

Usługi opiekuńcze    571 881    616 998    692 495 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze      65 000      74 705      67 000 

Domy Pomocy Społecznej    180 047    111 355    104 971 

Składka na ubezpieczenie społeczne za osoby 
pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

     41 599      92 061      71 613 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne       40 744      42 701      49 580 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami  1 937 657 1 889 480 1 784 812 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka 

   189 000    162 000    158 000 

Zasiłek pielęgnacyjny    687 123    660 042    629 442 

Świadczenie pielęgnacyjne    260 468    276 219    309 501 

Specjalny zasiłek opiekuńczy                0      12 272      21 840 

Zasiłek dla opiekuna                 0                0      68 242 

Fundusz alimentacyjny    530 817    641 814    652 540 

Dodatki mieszkaniowe    353 338    349 854    350 675 

Stypendia socjalne      88 628    134 548      86 628 

Prace społecznie użyteczne     193 599    201 859     137 930 

Piecza zastępcza            882        2 720         7 161 
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Od 2011 roku w obszarze pomocy społecznej ustawą o wspieraniu rodziny                                 
i systemie pieczy zastępczej, został wprowadzony dodatkowy element wsparcia 
rodziny, którym jest asystent rodziny. 
 

Wykorzystanie instrumentu „asystent rodziny”: 
 2012r. 2013r. 2014r. 

Liczba zatrudnionych asystentów rodziny  2  2  2 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 
rodziny  

12 19 26 

Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem 
asystenta rodziny  

41 67 84 

 

Aktywność projektowa  
Wsparciem w działalności Centrum jest realizacja projektów umożliwiających 
dofinansowanie działań wzmacniających i edukacyjnych osób objętych wsparciem 
ośrodka. Projekty aktywizujące realizowane są na bazie Klubu Integracji 
Społecznej (KIS). Do zrealizowanych projektów w analizowanych latach są: 
. projekt systemowy „Od Ciebie zależy Twoja przyszłość” – współfinansowany ze 
  środków Europejskiego Funduszu Społecznego EFS) Programu Operacyjnego 
Kapitał 
  Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.Rozwój i 
  upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1.Rozwój 
  i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej 
. Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 
  zawierający program konkursowe: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem 
  Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów 
  socjalnych” oraz „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz 
  budownictwa socjalnego” 
. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
 

Charakterystyka projektu systemowego: 
 2012r. 2013r. 2014r. 

Liczba uczestników projektu   20  20        20 

Całkowita wartość projektu  157 816,00 194 834,00 97 417,07 

Środki unijne  141 245,00 175 300,42 87 188,28 

Środki własne  16 571,00 20 457,58 10 228,79 
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Projekty konkursowe Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej  
Gminne programy aktywizacji społeczno zawodowej na rzecz budownictwa 
socjalnego: 
 2012r. 2013r. 2014r. 

Liczba uczestników              10 10 0 

Całkowita wartość projektu  80 000           0 0 
 

. „Program zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i 
Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych: 
 2012r. 2013r. 2014r. 

Liczba uczestników                40         40 0 

Całkowita wartość projektu  100 000 0 0 
 

. „ Asystent rodziny” 
 2012r. 2013r. 2014r. 

Liczba zatrudnionych asystentów rodziny                2         2           2 

Liczba rodzin objętych              12       19 26 

Otrzymane środki na realizację projektu  15 000  4 559 
źródło: opracowania własne w oparciu o sprawozdania Centrum Pomocy Socjalnej oraz ocenę zasobów 
pomocy społecznej. 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka wsparcia dziennego dla osób                        
z zaburzeniami psychicznym („A”) i osób z niepełnosprawnością intelektualną 
(„B”). Dom przeznaczony jest dla 35 osób zamieszkałych na terenie miasta i 
powiatu. W ramach działalności placówki prowadzone są treningi: umiejętności 
społecznych, umiejętności praktycznych, higieniczne, techniczne, rozwiazywania 
problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich oraz terapia zajęciowa 
umiejętności prowadzenia rozmowy, poprawa jakości życia uczestników, wsparcie 
poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia. Wsparcie dotyczy także pomocy w kontaktach społecznych, 
załatwianiu spraw poza ośrodkiem, podtrzymywaniu relacji z rodzinami i 
przyjaciółmi, nauce gospodarowania pieniędzmi oraz aktywnego spędzania czasu 
wolnego. Oprócz podstawowej działalności terapeutycznej  Środowiskowy Dom 
Samopomocy aktywnie uczestniczy w imprezach i spotkaniach podtrzymujących 
tradycje                                i zwyczaje kulturowe i religijne, a także imprezach 
rekreacyjnych, kulturalnych. 
 

Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w latach 2012- 2014: 
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Trening 2012r. 2013r. 2014r. 

”A” ”B” ”A” ”B” ”A” ”B” 

umiejętności praktycznych 14      7      0 11 14      7 

techniczny      9      7 19 11 15 20 

higieniczny  19 10 20 14 15 21 

budżetowy 19 10 19 14 20 14 

umiejętności prowadzenia 
rozmowy 

13      0 19 11 15      0 

umiejętności rozwiazywania 
problemów w trudnych sytuacjach  

19 10 20 14 13 15 

przygotowujący do podjęcia pracy       0      0      0      0 11      5 

umiejętności spędzania czasu 
wolnego  

20 15 20 15 20 15 

źródło: opracowanie własne w oparciu o sprawozdania Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 
2012 – 2014. 
 

Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ORPA) znajdujący się                              
w strukturach Urzędu Miasta, jest instytucją realizującą zadania w oparciu o 
ustawę                                          o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2011- 2015 oraz corocznie ustalany Miejski program 
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i Miejski program 
przeciwdziałania narkomanii. Programy określają cele i zadania w dziedzinie 
profilaktyki uzależnień, zapobiegania przemocy domowej, wsparcia osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób współuzależnionych.  
 
 
Działalności Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
 2012r. 2013r. 2014r. 

Konsultacje i porady w ramach Telefonu 
Zaufania 

314 400 370 

Konsultacje indywidualne w ramach grupy 
edukacyjno - terapeutycznej dla osób 
uzależnionych od alkoholu  

            4           13           15 

Sesje rodzinne w ramach grupy edukacyjno 
terapeutycznej 

            5             7             6 

Liczba osób uczestniczących w warsztatach           12          10           12 
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„Program rozwoju osobistego” 

Usługi prawne 165 176 182 

Pomoc socjoterapeutyczna (porady) 
w tym: terapia rodzinna  

        100 
            7 

        152 
            7 

        174 
            8 

Porady psychologiczne 132 122  

Udzielona pomoc terapeutyczna ofiarom 
przemocy domowej i terapia dla sprawców 
przemocy: 
. Liczba spotkań grupowych 
. Konsultacje indywidualne 

 
 
 
        36 
        68 

 
 
 

  63 
210 

 
 
 

 80 
308 

Działania skierowane do dzieci i młodzieży: 
. liczba zrealizowanych programów 
profilaktyczno - edukacyjnych  
. liczba dzieci uczestniczących w 
programach  

 
 
        53 
 
   1 125 

 
 

  26 
 

526 

 
 

 25 
 

559 

Programy sportowo wychowawcze  
. liczba dzieci uczestniczących w  
  programach  

        18 
 
      282 

        7 
 
    108 

     12 
 
   226 

Liczba dzieci objętych programem siedmiu 
kroków „Trzeci elementarz” 

105 112 112 

 

Ośrodek zapewnia także obsługę administracyjną Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (MKRPA), której zadaniem jest prowadzenie procedury 
zobowiązującej do leczenia odwykowego, motywowania do podjęcia leczenia 
odwykowego osób zdiagnozowanych, inicjowanie działań profilaktycznych                                  
i edukacyjnych w mieście oraz opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu w oparciu o obowiązujące akty normatywne i lokalne uchwały. 
 
 

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
 2012r. 2013r. 2014r. 

Kontrole punktów sprzedaży alkoholu           30          25          24 

Opiniowane wnioski o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu  

         24          45          23 

Liczba spraw skierowanych do Sadu 
Rodzinnego o zobowiązanie do podjęcia 
leczenia odwykowego  

         15          11          13 

Liczba osób skierowanych na badanie w          20          36          24 
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przedmiocie uzależnienia od alkoholu  

Osoby motywowane do podjęcia leczenia  
. osób uzależnionych  
. osób współuzależnionych  

112 
 62 
 50 

172 
 87 
 85 

138 
 72 
 66 

źródło: wybrane dane ze sprawozdań z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych za rok 2012,2013,2014. 
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej to prowadzona przez organizację poza rządową, 
placówka pobytu dziennego dla 30-u osób niepełnosprawnych. Rolą Warsztatów 
jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez 
prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Realizacja tego celu odbywa się 
przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania: 
. umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności 
osobistej; 
. psychofizycznych sprawności; 
. umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu 
zawodowym albo podjęcie pracy. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)jest instytucją szczebla 
powiatowego. Do zasadniczych zadań instytucji jest wspomaganie osób 
niepełnosprawnych realizując programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz pomoc dziecku pozbawionemu częściowo lub 
całkowicie opieki rodziców. Działania w tym kierunku obejmują rozwijanie i 
finansowanie szeroko rozumianej opieki zastępczej w powiecie sokołowskim. 
Sytuacja na terenie powiatu sokołowskiego przedstawia się następująco: 

 2012 2013 2014 

Liczba dzieci przebywających w placówkach 
instytucjonalnych 

14 12 11 

Liczba rodzin zastępczych 29 29 32 

Liczba dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych 

43 43 46 

źródło: www.powiat-sokolowski.pl 
 

Zespół Interdyscyplinarny to organ kolegialny, którego powołanie oraz zasady 
funkcjonowania reguluje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
znowelizowana w roku 2010. Zespół, w składzie ustanowionym zarządzeniem 
Burmistrza, zobowiązany jest do prowadzenia działań w rodzinie doświadczającej 
przemocy domowej i w której została założona Niebieska Karta. O 
inderscyplinarności zespołu mówimy w kontekście jego składu, który stanowią 

http://www.powiat-sokolowski.pl/
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przedstawiciele: 
. Komendy Powiatowej w Sokołowie podlaskim 
. Centrum Pomocy Socjalnej 
. Urzędu Miasta 
. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
. Sądu Rejonowego 
. Prokuratury 
. SP ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień 
. Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. 
W ramach Zespołu mogą być powoływane grupy robocze, których zadaniem jest 
opracowywanie planu pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz działań 
podejmowanych wobec sprawcy, pozyskiwanie informacji w zakresie 
potwierdzającym przemoc oraz jej rodzaj, monitorowanie realizacji planu i sytuacji 
rodziny. Do pracy w ramach grupy roboczej, Zespół może zapraszać 
przedstawicieli innych instytucji, o ile ich obecność związana jest bezpośrednio z 
osobami doświadczającymi przemocy. Obsługę Zespołu zapewnia Centrum 
Pomocy Socjalnej. 
 

Procedura Niebieskiej Karty w latach 2012-2014: 

 2012 2013 2014 

Liczba założonych Niebieskich Kart 72 94 36 

Liczba rodzin w których założono NK  64 71 34 

Liczba zakończonych procedur 40 68 48 

 
W roku 2014 w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji została 
przeprowadzona kampania Niebieski tydzień. Akcja została zorganizowana w 
ramach rządowego program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  
w dniach 24 – 28.02.2014 r. Kampania łączyła działania policji, administracji 
samorządowej, kościoła oraz wszystkich zainteresowanych poprawą 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem  prowadzonej akcji było 
zwiększenie świadomości u ofiar przestępstw przysługujących im praw, 
informowanie o lokalnym systemie wsparcia. Miała również na celu zwiększenie 
realnego bezpieczeństwa, zapobieganie przestępczości i aspołecznych zachowań 
oraz zbudowanie zaufania społeczeństwa do służb działających na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego. W ramach Niebieskiego 
Tygodnia zorganizowano Punkt konsultacyjny, w którym pełnione były dyżury 
przez różnych specjalistów działających w obszarze pomocy osobom 
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krzywdzonym.  Przekazywano informacje osobom zgłaszającym się, o 
możliwościach prawnych oraz instytucjach świadczących pomoc i wsparcie 
osobom doznającym przemocy domowej oraz o możliwościach pomocy 
terapeutycznej osobom stosującym przemoc. W okresie trwania akcji 
rozpropagowywano ulotki informacyjne. 
T 

Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Obecnie istniejąca infrastruktura miasta w zakresie pomocy społecznej, wspierana 
działalnością organizacji pozarządowych, pozwala na kompleksowe udzielanie 
wszechstronnej pomocy zarówno finansowej, rzeczowej, pomocy w usługach, a 
także wszelkiego rodzaju wsparcia w formie terapii i poradnictwa. 
Centrum Pomocy Socjalnej stara się łagodzić sytuacje osób i rodzin poprzez 
wdrażanie pozamaterialnych form pomocy, przede wszystkim w formie pracy 
socjalnej, konsultacji specjalistycznych, uaktywnieniu osób bezrobotnych dając im 
możliwość uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej, realizowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego bądź konkursowych ogłaszanych 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, aktywizowanie społeczności 
lokalnej, promowanie działalności wolontarystycznej. Jednak osobom i rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, należy w pierwszej kolejności 
udzielić odpowiedniego wsparcia finansowego na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb bytowych, a w następnej kolejności uruchomić inne formy pomocy 
zewnętrznej i uaktywnić zasoby tkwiące po stronie klienta. Ograniczanie środków 
na pomoc społeczną może doprowadzić do marginalizacji części mieszkańców 
miasta, powodując ich społeczne wykluczenie. 
Proces transformacji ustrojowej w Polsce przyniósł dla pomocy społecznej nowe 
zadania. Obecnie pomoc społeczna opiera się na trzech podstawowych zasadach 
działania. Pierwszą z nich jest stosowanie pomocy aktywnej tj. odejście od 
biernego oczekiwania na zgłoszenie się do pomocy społecznej „klienta” na rzecz 
aktywnego „penetrowania” środowiska, wychodzenia naprzeciw osobom,               
o których ośrodek powziął informację o możliwych trudnościach                                                  
w funkcjonowaniu. Druga zasada to ścisłe współdziałanie z organizacjami 
pozarządowymi oraz instytucjami działającymi w sferze spraw społecznych. 
Trzecia zasada odnosi się do osób o ograniczonej sprawności. Są to działania 
mające na celu pozostawienie osób starszych i osób o ograniczonej 
samodzielności, w swoim środowisku. 
Bezpośredni wpływ na efekt działań mają pracownicy socjalni, od których 
wymagalne jest stałe doskonalenie zawodowe, pogłębianie znajomości 
mechanizmów funkcjonowania osób i rodzin w różnych sytuacjach życiowych, 
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wieloaspektowe spojrzenie na sytuację klienta, umiejętne rozpatrywanie jego 
zasobów i wykorzystanie lokalnego potencjału, a następnie stworzenie planu 
wsparcia i pomocy akceptowalnego przez klienta. Wraz ze zmianami społecznymi, 
zmianom ulegają formy pracy pracowników socjalnych. Doskonalenie warsztatu 
daje możliwość efektywniejszej pracy oraz zapobiega wypaleniu zawodowemu 
pomagaczy. Kolejnym sprzymierzeńcem w walce z wypaleniem jest ograniczona 
ustawowo liczba środowisk przypadająca na pracownika socjalnego (50 rodzin), 
bądź liczba mieszkańców (2000 osób), które to standardy w mieście Sokołów 
Podlaski są zachowane. 

III.14. Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo publiczne to ogół warunków i instytucji chroniących życie                              
i zdrowie oraz mienie obywateli przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego,      
a także zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie, godzącymi            
w przyjęte normy postepowania. Bezpieczeństwo publiczne to stan, który 
umożliwia sprawne funkcjonowanie oraz zdolność do zorganizowanego                                  
i szybkiego reagowania na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Nad zapewnieniem 
porządku publicznego i bezpieczeństwem obywateli oraz zapobieganiem innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom życia na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego czuwa 
Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. 
Zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego Komendy Powiatowej 
Policji wynikają z priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego 
Programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem 
Bezpieczniej”. 
Należą do nich: 
. doskonalenie obsługi obywatela przez szybką i skuteczną reakcję na zdarzenie 
. działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach 
. ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez  
skuteczniejsza walkę z przestępczością gospodarczą 
. zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby celu doskonalenia jakości 
wykonywanych zadań 
. usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzenie i wykorzystywanie 
nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych 
. działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych 
 

Wykrywalność przestępczości wg. siedmiu kategorii: 
 2013r. 2014r. 2013r. 2014r. 

Rozbój             2             3          66,7%       60% 
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Bójka pobicie             6             8 100% 88,9% 

Kradzież z włamaniem 158           19         66,4%        24,4% 

Kradzież mienia            82 115          50,6%        66,5% 

Kradzież samochodu            18             1            62,1         11,1 

Uszczerbek na zdrowiu             13           13 100         86,7 

Uszkodzenie rzeczy             10           12           38,5         44,4 
 

Dynamika przestępczości postępowań wszczętych w 7 kategoriach wyniosła 
76,9%.Wykrywalnośćw tej kategorii wyniosła 55,4 %. 
 

Przestępczość wśród nieletnich: 
Czyny nieletnich Nieletni sprawcy 

     2013 r.     2014 r.      2013 r.       2014 r. 

      29        15       16        16 

W roku 2014  realizowano wzmożone działania na drodze w ramach 
wymienionych akcji: 
. Bezpieczne Ferie, Bezpieczne wakacje, Bezpieczne weekendy, Bezpieczne Święta 
. „Prędkość”, „Pasy”, „Niechronieni” 
. „Pirat Stop” 
. „Bus”, „Truck” 
. Alkohol – Narkotyki 
. „Znicz” 
. „Trzeźwy poranek” 
. „Bezpieczny po zmroku” 
Działania Komendy Powiatowej Policji obejmują szeroko rozumianą profilaktykę 
zachowań. Z tego obszaru systematycznymi działaniami są spotkania z dziećmi, 
młodzieżą, osobami starszymi, innymi mieszkańcami miasta i są to: 
. Kampania „ Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, które uczą dzieci 
bezpieczeństwa na drogach, w miejscach publicznych, w domach, uświadamiają 
zagrożenia i sytuacje ryzykowne 
. Kampania „Niebieski Tydzień” 
. Debata „Bezpieczeństwo w powiecie sokołowskim” 
. realizacja programu PAT i spektakl profilaktyczno – edukacyjny „Tylko cisza może 
nas uratować” 
. Konkurs dla uczniów „Bezpieczna droga do szkoły” 
. Ogólnopolski Zryw Wolnych Serc 
źródło: www.powiat-sokolowski.pl 
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Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem krajowego systemu ratownictwa 
gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia podczas: 
. walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi 
. ratownictwa technicznego 
. ratownictwa chemicznego 
. ratownictwa ekologicznego  
. ratownictwa medycznego  
Ewidencja zdarzeń na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego: 
 2013r. 2014r. 

Pożary    38   32 

Miejscowe zagrożenia  159 105 

Alarmy fałszywe    17   16 

źródło: www.straz-sokolow.pl 

 
Wsparciem systemu ratownictwa w mieście jest Ochotnicza Straż Pożarna 
„Cukrownia”, która posiada kompleksowo wyposażony sprzęt ratowniczy                               
i wysoko wyszkolony zespół szybkiego reagowania. Strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej zabezpieczają obchody świąt narodowych i imprezy okolicznościowe. 
 

Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Sokołowa Podlaskiego jest jednym               
z elementów składających się na warunki życia w mieście. Celem władz miasta  
jest dążenie do sytuacji, w której wszyscy mieszkańcy będą czuli się bezpiecznie. 
Poczucie zagrożenia wprowadza niepokój, który nie sprzyja rozwojowi lecz go 
ogranicza. Miasta, w których mieszkańcy czują się bezpiecznie, postrzegane są 
jako bardziej atrakcyjne, zarówno osiedleńczo jak też inwestycyjnie. W celu 
dalszej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta, należy przede 
wszystkim wspierać działania na rzecz lepszego doposażania służb policji i straży 
pożarnej w niezbędny sprzęt i środki, a także zwiększać świadomość mieszkańców 
w zakresie wspólnych działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i innym 
zagrożeniom. 
 

III.15. Infrastruktura, transport i komunikacja 

Miasto Sokołów Podlaski posiada dobrze rozwiniętą sieć połączeń autobusowych 
z okolicznymi miastami i stolicą Polski. System komunikacyjny poza swymi 
podstawowymi funkcjami tj. zapewnieniem połączeń pomiędzy miejscami odbioru 

http://www.straz-sokolow.pl/
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ruchu oraz stymulowaniem rozwoju miasta w pożądanych kierunkach, zapewnia 
zarówno bezpieczeństwo ruchu drogowego jak i wygodę podróżowania. 
W Sokołowie Podlaskim problemem komunikacyjnym jest obciążenie ulic miasta 
przez tranzytowy ruch ciężki. Na pojawiające się trudności komunikacyjne wpływa 
także rosnąca liczba samochodów osobowych posiadanych przez indywidualnych 
mieszkańców. A rozładować rosnące natężenie ruchu oraz wyjść naprzeciw 
osobom nie posiadającym własnego środka lokomocji, w mieście została 
uruchomiona miejska linia autobusowa. Koszty obsługi linii są dotowane przez 
Miasto dzięki czemu cena biletu utrzymuje się na poziomie symbolicznym. 
Struktura przestrzenna miasta oparta jest na promienistym układzie głównych 
dróg wylotowych (drogi krajowe). Centralny punkt tego układu znajduje się            
w rejonie starego centrum miasta. W celu upłynnienia ruchu w rym regionie 
wprowadzono okrężny ruch ulic jednokierunkowych. 
Przez Sokołów Podlaski przebiegają bardzo ważne trasy komunikacyjne: 
. droga krajowa nr 637 Warszawa – Drohiczyn- Siemiatycze 
. droga krajowa nr 63 Siedlce – Sokołów Podlaski  
. droga wojewódzka Sokołów Podlaski – Treblinka – Ostrów Mazowiecka 
Strukturę zagospodarowania przestrzennego miasta tworzą: śródmiejska 
zabudowa mieszkaniowa, usługowa, zwarte osiedla i zabudowy wielorodzinnej, 
zwarte osiedla zabudowy jednorodzinnej, zabudowa przemysłowa, znaczące 
powierzchnie użytkowo rolnicze, tereny zajęte przez infrastrukturę transportu 
(dworzec autobusowy). 
Rok 2010 2011 2012 

Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Dostępność komunikacyjna Sokołowa Podlaskiego jest jedną z mocnych stron 
miasta dzięki dobrej sieci połączeń autobusowych obsługiwanych przez lokalną 
spółkę oraz prywatnych przewoźników. Sieć dróg w mieście jest stale rozwijana       
i modernizowana, z uwagi na ciągły rozwój miasta. Problemem wymagającym  
rozwiązania jest uwolnienie miasta od ruchu tranzytowego przez uruchomienie 
obwodnicy. Utrzymanie istniejące miejskiej linii autobusowej niewątpliwie 
przyczynia się do ułatwienia komunikacji osobom starszym, niepełnosprawnym, 
dzieciom oraz innym nie korzystającym bądź nie posiadającym własnego 
samochodu. 
 

III.16. Ochrona środowiska 

Miasto Sokołów Podlaski jak i cała rozległa okolica wpisana jest w system 
przyrodniczych obszarów chronionych. Jest rejonem o nieskażonej przyrodzie                  
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i niezwykłych walorach  krajoznawczych. Miasto położone jest na malowniczych 
terenach Zielonych Płuc Polski oraz Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego 
utworzonego w dolinie rzeki Bug. Obszar miasta położony jest w dorzeczu rzeki 
Cetyni, stanowiącej lewostronny dopływ Bugu. Tak korzystne pod względem 
ekologicznym położenie miasta sprzyja rozwojowi turystyki. 
Główny system przyrodniczy Sokołowa Podlaskiego tworzą: 
. zieleń miejska 
. użytki zielone 
. tereny rolne 
Miasto Sokołów Podlaski prowadzi daleko idące działania na rzecz ochrony 
środowiska. Do takich działań należy podpisanie w roku 2014 umowy                                 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                 
o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie Panu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla miasta Sokołowa Podlaskiego” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Opracowanie dokumentu będzie 
stanowiło wsparcie w działaniach miasta, na rzecz pakietu klimatyczno  – 
energetycznego do roku 2020. Program zakłada redukcję emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych                       
i redukcję zużycia energii finalnej. W ramach projektu, stworzona zostanie też 
baza danych, przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko. 
Na terenie miasta prowadzone są systematyczne prace w zakresie pielęgnacji 
zieleni i rozwoju terenów zielonych oraz  utrzymania pomników przyrody 
znajdujących się w parku przy ulicy Lipowej. Na realizację działań w zakresie 
pielęgnacji terenów zielonych i opieki nad pomnikami przyrody, miasto wystąpiło 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie w formie 
dotacji. 
Od wielu lat na terenie miasta odbywa się cykliczna akcja „Sprzątanie Świata”. 
Celem przedsięwzięcia jest budowanie świadomości ekologicznej, inicjowanie 
działań na rzecz ochrony środowiska poczynając od uprzątania śmieci, poprzez 
promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów, po długofalowe programy 
ekologiczne. W akcję „ Sprzątanie Świata” włącza się młodzież szkolna oraz dzieci 
z miejskich przedszkoli. W ramach tego przedsięwzięcia dzieci zwracają uwagę na 
rolę, jaką każdy może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu 
gospodarowania odpadami. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej 
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oraz inicjowanie na rzecz ochrony środowiska. 
W ramach Obchodów Dnia Ziemi, miasto prowadzi działania edukacyjne dzieci                   
i młodzież uczące szacunku do przyrody. W roku 2015, ramach Dni Ziemi został 
wystawiony spektakl edukacyjny, który dzięki interaktywnej formie stanowił 
„artystyczną lekcję”. Spektakl poprzez wspólną zabawę zrealizował założenia 
edukacji ekologicznej o sposobach segregacji odpadów, metodach unikania 
powstawania odpadów, możliwości ponownego ich wykorzystywania, a także 
nakierowanie na rozwijanie u dzieci umiejętności dbania o środowisko. W ramach 
działań edukacyjnych, dzieci ze wszystkich przedszkoli miejskich  uczestniczyli                                    
w spektaklu ekologicznym „ O czym marzą drzewa”. Spektakl miał formę wesołej 
wspólnej zabawy. Przedstawiał historię starego drzewa , które przez lata swojego 
życia, było świadkiem niszczycielskich działań ludzi. Celem spektaklu było 
podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych. Bohaterowie spektaklu 
poruszali zagadnienia związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz uświadamiali 
dzieciom, co każde z nich może zrobić, by chronić powietrze, wodę i ziemię. 
Do działań chroniących środowisko na terenie miasta należy także uwzględnić 
pozyskiwanie przez miasto środków na bezpieczną utylizację azbestowych pokryć 
budynków mieszkalnych oraz rozwój punktów selektywnej zbiórki odpadów.       
W tym zakresie na terenie miasta przeprowadzana jest inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem i płytami 
karo).Inwentaryzacji poddane zostaną wszystkie budynki (mieszkalne                                       
i gospodarcze). 
Miasto prowadzi ponadto działania w kierunku pozyskiwania środków na 
dofinansowywanie mieszkańcom montażu alternatywnych źródeł pozyskiwania 
energii oraz modernizacji kotłowni domowych. W tym celu, w ramach poprawy 
jakości powietrza mieszkańcy miasta  mają możliwość  ubiegania się                                       
o dofinansowanie przedsięwzięć  polegających na modernizacji indywidualnych 
źródeł ciepła tj. wymianę kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe 
lub opalane biomasą, zastąpienie  pieców gazowych , olejowych lub opalanych 
biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. 
Na terenie miasta zrealizowany został Projekt Miejski pn. „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego w mieście Sokołów Podlaski”. Projekt zrealizowany dzięki 
pożyczce uzyskanej ze środków Inicjatywy JESSICA, realizowanej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 
2007-2013. Miejski system ciepłowniczy w Sokołowie Podlaskim jest w głównej 
mierze oparty na Ciepłowni Miejskiej, z której wyprowadzona jest sieć cieplna 
obejmująca swym zasięgiem znaczną część miasta. 
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Projekt „Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej”. Pierwsze prace ruszyły w 2009 roku. W dniu 14 lutego 2014 roku                   
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie odbyło się podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie projektu, 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 
2013 Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa. Beneficjentem projektu pn. 
„Budowa WFK z przebudowa maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej         
w aglomeracie Sokołów Podlaski” jest Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno- 
Komunalnych – Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim. Wartość projektu opiewa na 
kwotę 6 814 648,88 zł., w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej                         
w ramach POLiŚ stanowi wartość 3 793 964,45 zł. W ramach projektu zostanie 
zmodernizowana gospodarka osadowa w oczyszczalni ścieków w Sokołowie 
Podlaskim oraz wybudowane zostanie 1 451 km sieci kanalizacji sanitarnej.             
W dniu 25 maja 2015 roku podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie, 
rozszerzający zakres rzeczowy i finansowy projektu o zadanie pn. „Budowa 
zadaszenia nad częścią placu tymczasowego składowania osadu odwodniowego 
wraz z jego remontem na terenie oczyszczalni ścieków w Sokołowie Podlaskim”.  
„Sokołów eco Podlaski”- w 2014 roku Miasto podpisało umowę o dofinansowanie 
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Działanie 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Projekt poległa 
na uruchomieniu punktu selektywnego gromadzenia odpadów,  w ramach 
Priorytetu IV „Środowisko ,zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. 
Rok 2010 2011 2012 

Wnioski wraz z opisem dynamiki: 

Na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego podejmowane są wszelkiego rodzaju 
działania w celu poprawy jakości zieleni miejskiej, także poprzez zwiększanie jej 
zasobów. Prowadzona edukacja ekologiczna sprzyja podniesieniu poziomu 
świadomości społecznej i przyczynia się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego oraz eliminacji negatywnych zachowań. 
W celu zachowania walorów środowiska naturalnego oraz poprawy estetyki 
miasta, samorząd lokalny corocznie rozbudowuje infrastrukturę techniczną, 
powstają nowe sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i energetyczne, 
modernizowane są nawierzchnie ulic i chodników oraz ekologiczne kotłownie. 
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IV. Diagnoza sytuacji społecznej wraz z wnioskami końcowymi.  

Materiałem wyjściowym do prac nad aktualizacją Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2016 – 2020, 
była analiza sprawozdawczości Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie 
Podlaskim, ocena zasobów pomocy społecznej, dane z Powiatowego Urzędu 
Pracy, Urzędu Miasta, służby zdrowia, dane GUS, dane lokalnych instytucji,                      
a przede wszystkim wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
mieszkańców miasta Sokołowa Podlaskiego. Ankieta obejmowała zagadnienia w 
zakresie lokalnych uwarunkowań i problemów społecznych występujących na 
terenie miasta i przeprowadzona została w okresie od 1 do 31 lipca 2015. 
Miejscem dystrybucji ankiet była siedziba Centrum Pomocy Socjalnej oraz Urząd 
Miasta. Stworzono także możliwość wypełnienia wersji on-line udostępniając 
informację wraz z odesłaniem do właściwej strony www, na stronie internetowej 
Urzędu Miasta. W badaniu wzięło udział 115 mieszkańców w tym 91 kobiet i 24 
mężczyzn. Stanowi to 0,61 % ogółu mieszkańców wg. stanu na dzień 31.XII.2014r. 
Dzięki badaniu ankietowemu został uzyskany pogląd na aktualne problemy 
społeczne istniejące w mieście. Każda ankietowana osoba miała możliwość 
wypowiedzenia się co do istniejących problemów społecznych oraz wskazania 
problemów nie wymienionych w ankiecie, a które utrudniają prawidłowe 
funkcjonowanie w społeczeństwie. Ankieta składała się z 23 pytań o różnym 
charakterze, tj. pytania zamknięte i pytania otwarte nie ograniczające 
odpowiedzi. 
Przeprowadzone badania problemów społecznych Miasta Sokołowa Podlaskiego 
wykazały, że głównymi problemami jest bezrobocie, problemy osób starszych 
często wynikające z choroby, problemy osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy 
dostrzegają także negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży, 
spowodowane wieloma czynnikami takimi jak zaniedbania wychowawcze, 
alkohol i papierosy, bezproduktywne spędzanie czasu wolnego. 
Struktura ankietowanych ze względu na płeć pokazuje, że liczniejszą grupą były 
kobiety, które stanowiły 79,13% ogółu ankietowanych. 
 

Respondenci wg .płci: 
 Liczba osób 

Mężczyzna  24 

Kobieta  91 
 

Struktura ankietowanych ze względu na wiek pokazuje, że najliczniej 



 

str. 55 
 

reprezentowaną grupą były osoby w wieku 31 – 50 lat ( 48,69%), podczas gdy 
najmniej liczną grupą to osoby w wieku do 18 –tego roku życia (0,86%). 
 

Respondenci wg. wieku: 
 Liczba osób 

do   18r.ż.                           1 

19 – 30 lat  34 

31 -  50 lat 56 

powyżej 50r.ż. 24 
 

Wśród respondentów dominowała grupa z wykształceniem średnim (ponad 33%) 
 

Respondenci wg. wykształcenia: 
 Liczba osób 

Podstawowe 11 

Zasadnicze zawodowe 19 

Średnie 38 

Policealne 12 

Wyższe 35 
 

Wśród respondentów dominowała grupa osób pracujących (49,56%),w dalszej 
kolejności osoby niepracujące (39,13%). Najmniej liczną grupę stanowili rolnicy 
(0,86%).  
 

Status zawodowy respondenta: 
 Liczba osób 

Pracownik 57 

Rolnik                    1 

Przedsiębiorca                    2 

Uczeń, student 10 

Niepracujący 45 
 

Wybrane problemy społeczne: 
. bezrobocie  
. niepełnosprawność i problemy wieku starczego  
. funkcjonowanie rodzin ( zagrożenia, wielodzietność, bezradność w sprawach 
opiekuńczo wychowawczych). 
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IV.1. Bezrobocie 

Bezrobocie jest zjawiskiem trudnym do zmierzenia. Statystyki najczęściej odnoszą 
się do skali bezrobocia rejestrowanego (jawnego),ujmując w ten sposób tylko 
część osób pozostających bez pracy. Dla celów Strategii przyjęta została definicja 
kwestii bezrobocia, opierająca się na kryterium pozostawania w rejestrach 
Powiatowego Urzędu Pracy przez okres korzystania ze świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu bezrobocia. 
Poważnym skutkiem bezrobocia jest ubożenie rodziny, które często prowadzi do 
narastania konfliktów i napięć między jej członkami oraz może przyczyniać się              
do powstawania patologii społecznych. Brak perspektyw zatrudnienia, 
szczególnie w przypadku bezrobotnych długotrwale, powoduje degradację 
pozycji społecznej tych osób. Długotrwale bezrobocie często prowadzi  do 
ubóstwa lub marginalizacji społecznej. 
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim skupiają się                              
w szczególności na przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizowaniu jak 
największej grupy osób bezrobotnych i osiągania wysokiej efektywności 
zatrudnienia. 
Podpisana w dniu 27 maja 2014 roku przez Prezydenta ustawa o zmianie ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, miała na celu poprawę 
skuteczności działania publicznych służb zatrudnienia poprzez nacisk                              
na indywidualizację pomocy osobom bezrobotnym. Ustawą wprowadzono nowe 
instrumenty oraz rozwiązania, które zwiększą oddziaływania polityki rynku pracy 
na wzrost zatrudnienia oraz złagodzą skutki zróżnicowania strukturalnego                            
w kierunku kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych. 
Negatywne skutki spowolnienia gospodarczego wymusiły podjęcie działań 
ukierunkowanych na przywracanie umiejętności osób bezrobotnych do trwałego 
funkcjonowania na rynku pracy, jak również poprawę skuteczności i wydajności         
w zakresie świadczonych usług przez urzędy pracy. 
W zakresie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych, 
wprowadzono nowy sposób postepowania przez urzędy pracy przy obsłudze 
bezrobotnych, który opiera się na koncepcji profilowania pomocy. 
. profil pomocy I - przewidziany dla osób aktywnych, którzy nie potrzebują 
specjalistycznej pomocy, a jedynie ofert pracy 
. profil pomocy II – przewidziany dla osób wymagających wsparci, osoby będą 
korzystać ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują urzędy 
pracy 
. profil pomocy III- przewidziany dla osób oddalonych od rynku pracy, które                      
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z różnych powodów zagrożone są wykluczeniem społecznym jak i ci, którzy                             
z własnego wyboru nie są zainteresowani podjęciem pracy, uchylają się od pracy 
legalnej oraz działań aktywizacyjnych. 
Bezrobotnym, dla których ustalono III profil pomocy, nowelizacja ustawy 
wprowadziła dodatkowe rozwiązanie jaki jest ścisła współpraca pomiędzy 
ośrodkiem pomocy społecznej a urzędem pracy bądź pomiędzy organizacją 
pozarządową a urzędem pracy przy możliwym współudziale ośrodka pomocy 
społecznej. Wynikiem współpracy jest realizacja przez OPS lub NGO Programu 
Aktywizacja i Integracja. Założeniem Programu jest bezpośrednia pomoc 
bezrobotnemu w usunięciu barier tkwiących po jego stronie w powrocie bądź 
wkroczeniu na otwarty rynek pracy. Osoby uczestniczące w Programie 
dodatkowo podlegają aktywizacji poprzez uczestnictwo w pracach społecznie 
użytecznych. 
Sytuacje na rynku pracy odzwierciedla wskaźnik stopy bezrobocia. 
 

Stopa bezrobocia: 

 2012r. 2013r. 2014r. 

Powiat sokołowski 11,6% 12% 11,1% 

Województwo 10,8% 11% 9,8% 

Polska 134% 134% 11,5% 

źródło :Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Struktura bezrobocia w mieście Sokołów Podlaski w roku 2014. 
Charakterystyczną cecha bezrobocia jest utrzymywanie się niekorzystnych cech               
w strukturze bezrobocia,  do których w szczególności należy: wysoki udział                          
w ogólnej liczbie osób bezrobotnych ludzi młodych, długotrwale bezrobotnych                  
i bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia . 
 

Bezrobotni wg. wieku: 
Ogółem 18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 

1 112 187 340 200 194 132 59 
 

Bezrobotni w mieście Sokołów Podlaski wg. wykształcenia w roku 2014 

Ogółem Wyższe 
Policealne    
i średnie 
zawodowe 

Średnie 
ogólnokształ
cące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Gimnazjalne 
i niższe 

1 112 173 263 166 262 248 
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Bezrobotni wg .czasu pozostawania bez pracy, w miesiącach: 

Ogółem do 1-go do 3-ch 3-6 6-12 12-24 Pow 24 

1 112 87 183 181 168 217 276 
 

Bezrobotni korzystający z pomocy społecznej: 

 2012r. 2013r. 2014r. 

Liczba mieszkańców miasta  18 732 18 720 18 786 

Liczba osób korzystających z pomocy           833            926            864 

Liczba osób korzystających z pomocy z tytułu 
bezrobocia  

           284            308            282 

Stosunek procentowy bezrobotnych  do 
wszystkich korzystających z pomocy  

33,69% 33,26% 44,21% 

Stosunek procentowy osób bezrobotnych 
korzystających z pomocy do wszystkich 
mieszkańców miasta. 

1,52% 1,64% 1,50% 

źródło: opracowanie własne 
 

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, że dominującym problemem 
utrudniającym lub uniemożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie osobom 
korzystającym z pomocy Centrum Pomocy Socjalnej jest bezrobocie. Powrót na 
otwarty rynek pracy klientów Centrum Pomocy Socjalnej jest utrudniony, a 
często nawet niemożliwy ze względu na niski poziom wyksztalcenia i kwalifikacji 
zawodowych oraz skutki jakie stały się ich udziałem w związku z długotrwałym 
brakiem zatrudnienia, m.in. niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, 
brak motywacji, bierność, roszczeniowość. Jak wynika z obserwacji problemu, 
bezrobocie rzadko występuje w odosobnieniu. Najczęściej jako przyczyna lub 
skutek bezrobocia pojawiają się inne problemy jak: uzależnienia, zaburzone życie 
rodzinne, przemoc, ubóstwo, problemy mieszkaniowe, problemy z prawem. 
Bezrobocie jest przyczyną nasilania się społecznych patologii, takich jak: rozwody, 
trudności wychowawcze z dziećmi, przestępczość. Bezrobocie wywołuje 
negatywne skutki w sferze ekonomicznej, prowadzi do obniżenia standardu życia, 
sprzyja izolacji społecznej, pogarsza stan zdrowia oraz wpływa na wzrost 
konfliktów społecznych. 
 
Charakterystyka poziomów intensywności problemu społecznego  
Zaproponowany poniżej trójpodział jest wstępem do zmiany postrzegania 
problemów społecznych oraz przejścia z działań interwencyjnych na rzecz działań 
aktywizujących przypisanych konkretnym grupom potrzebującym w zależności od 
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poziomu dotykającego ich problemu. 
Poziom niski (1) 
Osoba bezrobotna, czyli niepracująca, aktywnie poszukująca zatrudnienia w ciągu 
ostatniego miesiąca oraz gotowa podjąć prace w ciągu najbliższych dwóch 
tygodni. Nie występuje efekt zniechęcenia bezskutecznym poszukiwaniem pracy. 
Poziom średni (2) 
Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotna, stosująca 
głównie bierne metody poszukiwania zatrudnienia. Osoba bezrobotna 
średniookresowo. 
Poziom wysoki (3) 
Osoba pozostająca bez pracy długookresowo, zniechęcona poszukiwaniem 
zatrudnienia. Nie pracuje, od co najmniej dwóch lat. Nie współpracuje                                            
z Powiatowym Urzędem Pracy. 
Wychodząc naprzeciw osobom bezrobotnym korzystającym z pomocy społecznej 
Centrum Pomocy Socjalnej prowadzi w ramach Klubu Integracji Społecznej 
działania aktywizacyjne, nastawione na przywrócenie zdolności do zatrudnienia 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizując reintegrację zawodową                 
i społeczną. 
Prace społecznie użyteczne  
Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy, skierowany do osób 
bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy. Organizowane są                                         
w jednostkach samorządowych Miasta Sokołowa Podlaskiego od roku 2006. 
Wymiar czasu pracy to 10 godzin tygodniowo i średnio 40 godzin miesięcznie. 
Cele organizowanych prac: 
. zapewnienie możliwości uzyskania przynajmniej minimalnych środków na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych 
.łagodzenie społecznych skutków bezrobocia, poprzez przeciwdziałanie 
pogłębiania się poczucia bezradności u klientów pozostających bez pracy                                   
i powstawaniu patologii życia rodzinnego 
. reintegracja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych klientów pomocy 
społecznej 
. aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych 
. przygotowywanie klientów do wymagań stawianych przez pracodawców na 
obecnym rynku pracy (staranność wykonania zleconej pracy, odpowiedzialność 
uczciwość, dyspozycyjność, zaangażowanie). 
Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych może okazać się pierwszym 
etapem w powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych osób 
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bezrobotnych, a ponadto stwarza szanse na utrzymanie więzi pomiędzy 
kierowanymi do prac a instytucjami i podmiotami życia społecznego                                               
i gospodarczego. Prace społecznie użyteczne stanowią jedną z form aktywnej 
pomocy osobom bezrobotnym, pomocy która przerywa proces bierności, często 
zniechęcenia, apatii i braku motywacji. Udział bezrobotnych w pracach przyczynia 
się do odbudowy i utrwalania umiejętności koniecznych do pełnienia ról 
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli pracownika. Praca jako forma 
pomocy, ma charakter konstruktywny i aktywizujący. 
 
Program Aktywizacja i Integracja 
W ramach Programu osoby długotrwale bezrobotne będące klientami pomocy 
społecznej i urzędu pracy, uczestniczą w reintegracji społecznej i zawodowej. 
Reintegracja zawodowa polega na wykonywaniu prac społecznie użytecznych                     
w miejskich placówkach samorządowych. Integracja społeczna realizowana jest               
w formie cyklicznych zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym, które 
wpływają na wzrost samooceny i poczucia własnej wartości, uświadamiają 
własne lęki                          i trudności, przygotowując do powrotu na rynek pracy. 
W ramach programu uczestnicy korzystają z pomocy konsultanta prawnika oraz 
zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii społecznej poznając procedury i etapy 
zakładania spółdzielni socjalnej. Program Aktywizacja i Integracja jest szansą dla 
długotrwale bezrobotnych na odnalezienie się na rynku pracy i szansą na 
ograniczenie bezrobocia. 
 
Projekty systemowe jako aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu 
Nowymi narzędziami pomocy społecznej, realizowanymi w ramach projektów 
systemowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, stają się 
instrumenty aktywnej integracji. Służą wspieraniu kreowania aktywnych, bardziej 
zaangażowanych postaw osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
społecznej i materialnej. Zakładają one realizacje polityki integracji społecznej 
poprzez zastosowanie kompleksowego katalogu dostępnych dla beneficjentów 
usług: aktywizacji społecznej, aktywizacji zdrowotnej, aktywizacji edukacyjnej                    
i aktywizacji usługowej . 
Duża innowacyjność projektów systemowych, wielowymiarowość i nowatorski 
charakter lokalnych programów pomocy społecznej dają nadzieję na zmianę 
wizerunku pomocy społecznej.  
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Projekty konkursowe realizowane w ramach programów Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. 
Celem programów jest wspieranie, promowanie i ukierunkowywanie inicjatyw 
samorządu gminnego oraz organizacji pozarządowych, wykorzystujących dla 
rozwiazywania lokalnych problemów społecznych, podmioty świadczące usługi 
reintegracji społecznej i zawodowej – Kluby Integracji Społecznej oraz niektóre 
aktywne formy pomocy, w tym prace społecznie użyteczne i roboty publiczne. 
Programy służą również rozwojowi lokalnej współpracy pomiędzy instytucjami 
rynku pracy i pomocy społecznej oraz budowaniu sieci wsparcia dla rozwoju 
przedsiębiorczości społecznej i zwiększeniu gminnych zasobów komunalnych. 
 
Podsumowanie 

Nowe sposoby przeciwdziałania marginalizacji grup społecznych i wspierania ich 
w powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych wygenerowały nowe 
terminy i pojęcia m.in. takie jak: ekonomia społeczna i zatrudnienie socjalne. 
Instytucje zatrudnienia socjalnego wprowadzono do ustawodawstwa polskiego       
w czerwcu 2003 roku. Pojęcie to zdefiniowano w ustawie o zatrudnieniu 
socjalnym jako zapewnienie osobom, w szczególności bezdomnym, uzależnionym 
od środków odurzających, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnym, 
zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom i osobom niepełnosprawnym 
możliwości uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra i kluby integracji 
społecznej. Wspomniana ustawa, a także jej kolejne nowelizacje, utrwaliły ujęcie 
tej koncepcji w ramach instrumentów metod pomocy i wsparcia dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 
wprowadziła do obszarów pomocy społecznej nowe podmioty: centra i kluby 
integracji społecznej. Ich zadaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, 
których szanse na otwartym rynku pracy są najniższe, ze względu na niskie 
kwalifikacje lub ich brak, a także problemy z uczestnictwem w życiu społecznym                  
i zawodowym. Celem tych regulacji było m.in. przeciwdziałanie uzależnieniu 
świadczeniobiorców od finansowych systemów pomocy społecznej oraz 
rozwiazywanie problemu bezrobocia zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Ponad dziesięcioletni okres funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym 
pokazuje, że działalność centrów i klubów integracji społecznej stała się trwałym 
elementem szerszego systemu wsparcia i pomocy osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. Zajęcia z uczestnikami, które oferują kluby oraz 
centra integracji społecznej, skierowane są do jednostek i grup osób. 
Indywidualne praca pozwala na bezpośrednie oddziaływanie na jednostkę, 
pomoc w rozwiazywaniu indywidualnych problemów, monitoring postępów. 
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Praca w grupie stwarza możliwość motywacji grupy oraz motywacji jej członków 
do aktywności, w efekcie mobilizując uczestników do określania coraz 
trudniejszych celów. 
Zgodnie z ideą jednostek integracji społecznej profil udzielanego wsparcia 
powinien wynikać z oceny sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz ich rodzin. Walorem realizowanych rozwiązań jest indywidualne podejście 
do jednostki oraz systematyczne oddziaływanie na nią dzięki kompleksowym 
działaniom budującym motywację utrwalającym pożądane wyniki. Tylko takie 
działania łączące i kompleksowe mogą gwarantować długofalową zmianę postaw 
i nastawień jednostek nimi objętych. 
 

ANALIZA SWOT 

Mocne strony Słabe strony  

1.Realizacja projektów systemowych  
   rzecz osób bezrobotnych. 
2.Zasoby kadrowe pomocy społecznej. 
3.Istnienie KIS. 
4.Realizacja projektów konkursowych  
   w zakresie aktywnych form  
   przeciwdziałania wykluczeniu  
   społecznemu. 
5.Dobra współpraca z Powiatowym  
   Urzędem Pracy. 
6.Zaangażowanie pracowników  
   socjalnych Centrum Pomocy  
   Socjalnej   i pracowników PUP na  
   rzecz bezrobocia. 
7.Realizacja kontraktów socjalnych. 
8.Motywowanie osób bezrobotnych  
   przez pracowników socjalnych do  
   zmiany swojej sytuacji życiowej  
   poprzez podejmowanie działań  
  aktywizacyjnych. 
9.Pomoc prawna. 
10.Pomoc psychologiczna. 
11.Systematyczne doskonalenie  
  metod pracy PUP i CPS. 
12.Umiejętność pozyskiwania  

1.Brak dostatecznej liczby zakładów  
   pracy , szczególnie w sferze  
   produkcyjnej. 
2.Powiększająca się szara strefa rynku 
   pracy. 
3.Słaba aktywność społeczna. 
4.Niski poziom kwalifikacji osób  
   bezrobotnych korzystających z  
   pomocy 
5.Patologie społeczne, wyuczona  
   bezradność. 
6.Brak dobrych wzorców  
   rodzicielskich. 
7.Dziedziczona bieda. 
8.Słabo rozwinięty system instytucji  
   wspierania przedsiębiorczości. 
9.Brak podmiotów ekonomii  
   społecznej (spółdzielni socjalnych). 
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  środków zewnętrznych na rzez  
  przeciwdziałania bezrobociu. 
13.Realizacja prac społecznie  
  użytecznych. 

Szanse Zagrożenia 

1.Poprawa sytuacji osób długotrwale  
   bezrobotnych dzięki aktywnym  
   formom wsparcia. 
2.Duże możliwości pozyskiwania  
   środków unijnych w obszarze  
   ekonomii społecznej. 
3.Duże możliwości pozyskiwania  
   środków na realizację projektów na 
   rzecz osób bezrobotnych  
   (systemowe   i konkursowe) 
4.Chęć rozwijania dialogu  
   społecznego. 
5. Promowanie ekonomii społecznej. 
6.Identyfikacja władz lokalnych   i  
   sektora gospodarczego z problemem 
   bezrobocia 
7.Współpraca z partnerami lokalnymi  
  regionalnymi i ponadregionalnymi 

1.Mała ilość inwestycji tworzących  
   nowe miejsca pracy. 
2.Utrzymujący się kryzys globalny  
   gospodarczy. 
3. Uzależnienie od pomocy społecznej. 
4.Niekorzystna struktura  
   wykształcenia osób bezrobotnych. 
5.Szybki postęp techniczny i  
   niedostosowane w związku z nim  
   kwalifikacje osób bezrobotnych. 
6.Występowanie obaw, co do  
   zatrudnienia osób bezrobotnych,  
   wynikające z utrwalonych postaw  
   wobec grupy osób długotrwale  
   bezrobotnych  

 

Prognoza i rekomendacje: 

W perspektywie do roku 2020, poziom zatrudnienia i stopa bezrobocia będą 
zależne od kondycji gospodarki krajowej i europejskiej. Nie mniej jednak szereg 
osób pozostających obecnie bez pracy, będzie miało w dalszym ciągu utrudniony 
dostęp do pracy (osoby długotrwale bezrobotne osoby uzależnione, osoby 
opuszczające zakłady karne). 
Polityka społeczna w tym zakresie powinna być skoncentrowana na rozwój form 
zatrudnienia jakie stwarza ekonomia społeczna, która może przynieść 
ograniczenie skutków bezrobocia w grupach narażonych na wykluczenie 
społeczne. Innowacyjne formy rozwiazywania problemów bezrobocia wymagają 
prowadzenia aktywnej polityki społecznej nie tylko na szczeblu centralnym, ale 
także samorządowym. Kosztami zaniechania będzie wówczas mniejszy nakład 
finansowy na świadczenia pomocy społecznej, zasiłki dla bezrobotnych. 
Działania pomocy społecznej powinny pójść w kierunku prowadzenia działań 
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aktywizujących, ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawiązywaniu 
partnerstw lokalnych oraz w kierunku tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii 
społecznej tj. spółdzielni socjalnych przy wsparciu samorządu lokalnego a także 
inicjowania kierunków kształcenia  oraz przekwalifikowania  adekwatnych do 
potrzeb runku pracy i predyspozycji klientów. 
 

IV.2. Niepełnosprawność i problemy osób starszych. 

Osoby z niepełnosprawnością mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, 
umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu                        
z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, 
na zasadzie równości z innymi osobami (Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych). 
Niepełnosprawność jest poważnym problemem zdrowotnym i społecznym.          
W myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, do osób niepełnosprawnych należą te, których „stan 
fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub 
uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do 
wykonywania pracy zawodowej”. 
Pojawiające się w związku z niepełnosprawnością ograniczenia, wpływają na 
zakres zadań, jakie człowiek spełnia wobec członków grupy społecznej, w której 
funkcjonuje. Ograniczenie lub brak fizycznej czy psychicznej sprawności 
utrudniają lub wręcz uniemożliwiają pełnienie ról społecznych: matki, ojca, 
pracownika, pociągając za sobą konsekwencje psychiczne, a przede wszystkim 
poczucia mniejszej wartości, utraty dotychczasowej pozycji, znaczenia w rodzinie, 
pracy czy środowisku społecznym. Pojawienie się w gronie rodzinnym osoby 
niepełnosprawnej pociąga za sobą zmiany w życiu codziennym. Wymusza na 
członkach rodziny konieczność świadczeń na rzecz osoby niepełnosprawnej,           
a często nakłada na nich odpowiedzialność za ich los. Kiedy w rodzinie pojawia się 
niepełnosprawne dziecko, niepełnosprawność dziecka staje się problemem całej 
rodziny i w sposób istotny zmienia jej funkcjonowanie. 
Problemy, z którymi boryka się rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym można 
podzielić na dwie kategorie: 
. wewnętrzne - pojawiające się w rodzinie trudności finansowe, zaburzenia                        
w realizacji podstawowych funkcji rodziny, wzrost liczby sytuacji ocenianych jako  
trudne, zmieniające się postawy wobec dziecka od odrzucenia po wyręczanie go 
w najdrobniejszych czynnościach, częste konflikty i nieporozumienia, w wielu 
przypadkach rozpad rodziny; 
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. zewnętrzne - których źródłem jest otoczenie rodziny, bariery społeczne, bariery 
architektoniczne i komunikacyjne, utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki, 
stereotypowe postawy społeczne. 
Integracja społeczna osób niepełnosprawnych wymaga niekiedy znacznie 
szerszego wsparcia. Szczególnie mocno dotyczy to przypadków głębokiej i trwalej 
niepełnosprawności. W pokonywaniu trudności wiążących się                                                         
z niepełnosprawnością, wpływających na możliwość i jakość pełnienia ról 
społecznych dostępnych innym ludziom w normalnych warunkach życia 
społecznego, potrzebne jest wsparcie polegające na: 
. umożliwianiu zdobycia kompetencji społecznych oraz sprawności niezbędnych  
do uczestnictwa w życiu społecznym 
. rehabilitacji, ułatwieniu dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego 
. uzyskanie indywidualnej pomocy w wykonywaniu codziennych czynności. 
W roku 2014 z powodu niepełnosprawności z pomocy Centrum Pomocy Socjalnej  
korzystało 175 osób niepełnosprawnych, co stanowi 20,25% ogółu korzystających 
z pomocy. Z powodu długotrwałej choroby, ograniczającej zdolność do 
funkcjonowania w roku 2014 korzystało 186 osób, co stanowi 21,52% ogółu 
korzystających z pomocy. Otrzymane formy pomocy: finansowa, rzeczowa, 
pomoc w formie usług opiekuńczych, pomoc w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych, konsultacje i pomoc prawna. 
Z niepełnosprawnością identyfikują się również osoby starsze. Osoby starsze to 
kolejna z grup osób znajdująca się w kręgu zainteresowania pomocy społecznej, o 
ile nie mogą one, wykorzystując własne możliwości, zaspokoić swoich potrzeb 
życiowych. Problemy wieku starszego nie mają charakteru trwałego. Pojawiają 
się, mijają, nasilają z różnych powodów tj. zmieniającej się kondycji 
psychofizycznej oraz zmieniających się możliwości poziomu wydolności 
opiekuńczej rodziny, w której funkcjonują. Problemy rodziny w opiece nad 
starszym członkiem rodziny, pojawiają się wówczas, gdy wystąpi nierównowaga 
miedzy indywidualnymi trudnościami człowieka starszego, a realnymi  
możliwościami rodziny w udzielaniu mu pomocy w przezwyciężeniu tych 
trudności. Problemy rodziny w realizacji zadań opiekuńczych wobec seniora mogą 
być związane z wykonywaniem poszczególnych czynności, np.: higiena, jedzenie, 
problemy związane ze świadczeniem opieki zalecanej człowiekowi starszemu 
przez lekarza (podawanie leków, kontrolowanie zalecanej diety), pomoc w 
chodzeniu, siadaniu na wózku inwalidzkim, problemy związane                                    
z pielęgnacją osoby starszej, problemy emocjonalne, bytowe. Wynikająca z tego 
przeglądu wieloproblemowość sytuacji rodzinnej w związku z funkcjonowaniem                     
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w rodzinach osób starszych i osób niepełnosprawnych, ukazuje nałożone i trudne 
problemy i wyzwania stojące przed wszystkimi służbami podejmującymi zadania 
pomocowe na rzecz rodzin, które mają problemy w opiece nad osobami 
starszymi i niepełnosprawnymi. 
Infrastruktura miasta Sokołowa Podlaskiego jest na tyle dobrze rozwinięta w 
zakresie pomocy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, że umożliwia im 
pozostawanie w środowisku domowym do czasu powstania potrzeby 
zapewnienia całodobowej pomocy i wsparcia. 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
W strukturze samorządowej miasta Sokołowa Podlaskiego funkcjonuje 
Środowiskowy Dom Samopomocy. Dom jest placówką pobytu dziennego, 
przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością 
intelektualną. Utworzony został na mocy ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego oraz ustawy o pomocy społecznej. Dom bez barier 
architektonicznych, dysponuje dobrą bazą lokalową. Osoby niepełnosprawne 
funkcjonujące w ramach ośrodka, mają zapewnione codzienne oddziaływania 
terapeutyczne, usprawniające oraz dojazdy i gorący posiłek. Mieszkańcy 
Środowiskowego Domu Samopomocy stanowią społeczności bardzo 
zróżnicowaną zarówno pod względem płci, pochodzenia, wykształcenia, sytuacji 
rodzinnej, upodobań, zainteresowań, doświadczeń życiowych oraz uwarunkowań 
zdrowotnych. Ten społeczny „bagaż” ma wpływ na ich sposób funkcjonowania w 
warunkach instytucji, na umiejętność lub niemożność odnalezienia się w 
warunkach życia w ośrodku wsparcia. Tak zróżnicowana społeczność wpływa w 
zasadniczy sposób na funkcjonowanie instytucji.  
Działania podejmowane przez Dom na rzecz osób niepełnosprawnych, wspiera  
założone w roku 2014 stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Być                    
i żyć”. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia i na każdym etapie, tworzenie 
warunków do przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych, 
zaangażowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego udziału w życiu 
społecznym, działania na rzecz ochrony zdrowia, wspieranie rodzin i opiekunów 
osób niepełnosprawnych, organizowanie wypoczynku, czasu wolnego, rozwijanie    
i upowszechnianie kultury, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu wśród osób 
niepełnosprawnych. 
Centrum Pomocy Socjalnej Sekcja usług opiekuńczych 
Wyodrębniona w Centrum sekcja zajmuje się zapewnieniem pomocy domowej             
w formie usług opiekuńczych, osobom potrzebującym wsparcia w zakresie 
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zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacji.                  
W ramach zadań sekcji realizowana jest także pomoc w formie specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które obejmują 
oddziaływania rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze oraz usprawniające 
fizyczne funkcjonowanie. W roku 2014 z pomocy w formie usług opiekuńczych  
korzystało 61 osób, natomiast z pomocy w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych – 10. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Instytucja usytuowana w strukturach samorządu powiatowego, a prowadzona 
przez organizację pozarządową. 
Placówka stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej 
i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych 
do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty w ramach swojej działalności obok terapii 
usprawniającej zapewniają swoim uczestnikom dojazd oraz gorący posiłek. 
Działalność niepełnosprawnych uczestników Warsztatów obejmuje także 
prowadzenie Diecezjalnego Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. Rolą 
Ośrodka jest prowadzenie poradnictwa psychologicznego i prawnego                        
oraz doradztwa zawodowego. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
W ramach swoich działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie prowadzi następujące działania: 
. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
  turnusach rehabilitacyjnych; 
. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
  ortopedyczne, środki pomocnicze; 
. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się; 
. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,JAWOR''  
główny cel to powołanie Warsztatu Terapii Zajęciowej gdzie odbywa się proces 
rehabilitacji społecznej i zawodowej w pięciu pracowniach: ceramiczno - 
plastycznej, mulitmedialnej, rękodzieła artystycznego, gospodatrstwa 
domowego, technicznej. 
Charakterystyka poziomów intensywności problemu społecznego. 
Zgodnie z założeniami projektu, problemy niepełnosprawności oraz problemy 
osób starszych można rozważać w kategoriach jego nasilenia: 
Poziom niski (1): 
Osoba wymagająca niewielkiego, okresowego wsparcia w wybranych 
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czynnościach, wykraczających poza podstawowe aktywności dnia codziennego, 
lub terapii, rehabilitacji w niewielkim wymiarze czasowym. Może samodzielnie, 
bądź z niewielkim wsparciem uczestniczyć w życiu społecznym. 
Poziom średni (2): 
Osoba wymagająca codziennego wsparcia w miejscu zamieszkania w postaci 
usług opiekuńczych (gospodarczych i pielęgnacyjnych), lub codziennej terapii, 
rehabilitacji. Wymaga wsparcia, by uczestniczyć w życiu społecznym. 
Poziom wysoki (3): 
Osoba wymagająca stałego wsparcia w miejscu zamieszkania w większości 
podstawowych czynności dnia codziennego, lub codziennej intensywnej 
terapii/rehabilitacji. Jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym jedynie przy 
pomocy innej osoby. Spełnia kryteria pozwalające na skierowanie do placówki 
całodobowego pobytu 
 

ANALIZA SWOT: 

Mocne strony Słabe strony 

1.Istnienie sekcji usług opiekuńczych             
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 
2.Dobrze rozwinięta infrastruktura 
systemu opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi (Środowiskowy 
Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, DOWON). 
4.Posiadanie samochodów do 
przewozu osób niepełnosprawnych 
(CPS, ŚDS i WTZ). 
5.Wykwalifikowana kadra. 
6 Istnienie na terenie miasta 
stowarzyszeń na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
7.Istnienie Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 
8.Istnienie Klubu Seniora przy 
Sokołowskim Ośrodku Kultury. 
9.Uniwersytet Trzeciego Wieku 
mieszczący się przy Sokołowskim 
Ośrodku Kultury. 

1.Mała aktywność zawodowa osób 
niepełnosprawnych. 
2.Trudna sytuacja finansowa osób 
niepełnosprawnych. 
3.Niska aktywność społeczna. 
4.Stereotypy i uprzedzenia do osób 
niepełnosprawnych, zwłaszcza osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i 
psychicznie chorych. 
5.Brak dobrze wyposażonej, publicznej   
wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego  
6.Brak kompleksowych działań 
partnerskich. 
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10.Sieć placówek zajmujących się 
rehabilitacją leczniczą i usprawniającą. 
11.Oferta edukacyjna Zespołu Szkół 
Specjalnych. 
12.Istniejące w mieście Zakłady Pracy 
Chronionej. 
13.Zaangażowanie społeczności 
lokalnej w działania wspierające i 
przełamywanie stereotypów. 
14. Uczniowie mający orzeczenie 
wydane ze względu na autyzm, w tym 
zespół Aspergera, lub 
niepełnosprawności sprzężone 
wymagające kształcenia specjalnego 
realizujące obowiązek szkolny w 
placówkach ogólnodostępnych mają 
zapewniony dostęp do nauczyciela 
wspomagającego. 
15. Dzieci z przedszkoli Miejskich mają 
zapewnioną opiekę logopedyczną. 
16. Uczniowie szkól podstawowych, 
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych 
mają zapewnioną opiekę 
psychologiczno-pedagogiczną w 
szkołach 

Szanse  Zagrożenia 

1.Umiejetność pozyskiwania środków 
zewnętrznych 
2.Duże możliwości pozyskiwania 
środków na realizacje zadań na rzecz 
osób niepełnosprawnych (projekty 
systemowe, konkursowe, małe 
granty). 
3.Możliwości pozyskiwania środków  
w obszarze ekonomii społecznej. 
4.Wzrost poziomu wyksztalcenia. 
5.Zapobieganie izolacji społecznej 

1.Niska aktywność osób 
niepełnosprawnych. 
2.Niechęć do zmian. 
3.Uzależnienie od pomocy społecznej. 
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osób niepełnosprawnych. 
6.Integracja osób niepełnosprawnych 
ze środowiskiem lokalnym. 
7.Duże możliwości pozyskiwania 
środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
8.Likwidacja barier architektonicznych 
i w komunikowaniu się. 
9.Zwiększenie dostępu do 
nowoczesnych systemów 
informacyjnych i dostępie do 
Internetu. 
10.Współpraca sektora publicznego     
z organizacjami pozarządowymi. 

 
 
Prognoza i rekomendacje: 

Przy wielości podmiotów funkcjonujących na terenie miasta, oferujących osobom 
niepełnosprawnym i starszym pomoc i wsparcie, rehabilitację społeczną                                
i zawodową, zachodzi potrzeba zwiększenia koordynacji zarówno instytucji 
samorządowych jak też organizacji pozarządowych. Starzenie się społeczeństwa  
zwiększanie się liczby osób niepełnosprawnych, stawia coraz nowsze wyzwania 
dla służb zajmujących się omawianą problematyką, co oznacza systematyczne 
diagnozowanie potrzeb tej grypy społecznej i podejmowanie wszelkiego rodzaju 
działań. 
Wyzwania: 
. tworzenie i rozwijanie spójnego systemu aktywizacji i integracji społecznej osób   
niepełnosprawnych i ich rodzin; 
. prowadzenia działań wielosektorowych (pomoc społeczna, rynek pracy,  
ochrona zdrowia); 
. rozwój infrastruktury oparcia dziennego dla osób starszych; 
. wspieranie inicjatyw tworzenia i rozwijania działalności wszelkich grup 
samopomocy; 
. aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i osób starszych; 
. budowanie oparcia społecznego na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych; 
. włączanie osób starszych jako ważnej grupy społecznej w działania  
podejmowane na rzecz pomocy , też jako zagospodarowanie czasu wolnego osób 
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starszych, przy jednoczesnym wykorzystaniu doświadczeń życiowych , wiedzy. 

 

IV.3. Funkcjonowanie rodziny  

Według socjologa Jana Szczepańskiego rodzina to „grupa złożona z osób 
połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim”, postrzegana jako grupa 
społeczna lub instytucja działająca na rzecz społeczeństwa. Natomiast ustawa           
o pomocy społecznej definiuje rodzinę jako „osoby spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące              
i gospodarujące”. Jednakże mimo mnogości definicji i wielu modyfikacji jakim na 
przestrzeni wieków podlegała rodzina, ciągle taka sama jest jej rola 
wychowawcza, która stanowi podstawę jej funkcjonowania. 
Tempo życia, nerwowość, ciągły brak czasu, niepewność jutra, brak perspektyw, 
znacząco zakłóca prawidłowe funkcjonowanie rodziny, zaburza podstawy jej 
egzystencji, rzutując na sytuację psychiczną wszystkich jej członków. W związku             
z powyższym pojawia się coraz więcej rodzin, które nie chcą, nie potrafią, nie 
radzą sobie z wypełnianiem podstawowych funkcji rodzicielskich. Dotyczy to 
głównie rodzin konfliktowych, rozbitych, nadużywających środki odurzające, 
wielodzietnych, ale również takich, w których rodzice nie radzą sobie ze stresem, 
problemami, wykazują się niedojrzałością, brakiem wiedzy i umiejętności 
wychowawczych, mają nierealistyczne oczekiwania, trudne doświadczenia               
z dzieciństwa, sytuacje kryzysowe. 
Skuteczna polityka rodzinna powinna wobec powyższego dawać poczucie 
bezpieczeństwa i stabilizacji, wspierać w trudnych momentach, zachęcać do 
aktywności.  
Opieką nad rodziną i jej wsparciem w Sokołowie Podlaskim w sposób 
priorytetowy zajmuje się Centrum Pomocy Socjalnej realizując działania 
wynikające przede wszystkim z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 
2004r., ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości   
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych ustaw, rozporządzeń i uchwał 
wyznaczających zakres oddziaływań na rodzinę.  
Obok podstawowego wsparcia, jakim jest pomoc finansowa, Centrum 
samodzielnie bądź w partnerstwie podejmuje wiele inicjatyw i projektów na rzecz 
rodzin i poszczególnych jej członków, np.: 
. organizując „Niebieski tydzień” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Tydzień 
Pomocy Osobom Poszkodowanym Przestępstwem” - której zasadniczym celem 
jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych 
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przestępstwem, uświadomienie społeczeństwu, że osoby, które padły ofiarą 
przestępstw nie mogą pozostać bez pomocy; 
. realizując projekt socjalny dla osób doświadczających przemocy domowej 
„Szukaj pomocy – nie jesteś sama” - tj. cykliczne spotkania, których celem jest 
przekazanie wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej, praw przysługujących 
ofiarom, poznanie obszarów działania instytucji pomocowych oraz wymiana 
doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków (grupa wsparcia); 
. organizując zajęcia letnie dla dzieci pod hasłem „nauka organizacji czasu 
wolnego” połączonych z realizacją programów profilaktycznych, podczas których 
dzieci zdobywają wiedzę jak w sposób prozdrowotny spędzać czas wolny od zajęć 
szkolnych przy wykorzystaniu rekreacyjnego, sportowego i kulturalnego zaplecza 
miasta; 
. organizując dla dzieci zajęcia o charakterze świetlicowym i pomocą edukacyjną; 
. realizując „Zajęcia edukacyjne dla rodziców z trudnościami wychowawczymi”; 
. współpracując przy projekcie „Szlachetna Paczka” – realna pomoc i wsparcie dla 
osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, 
samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych, poprzedzona spotkaniem z 
rodzinami w trudnej sytuacji materialnej, czyli obecnością                                    i 
wsparciem drugiego człowieka; 
. współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizowaniu pomocy 
żywnościowej;  
. organizując wsparcie rodzin poprzez zatrudnienie asystentów rodziny, których 
obszary działania to: bezpośrednia praca z rodzicami, bezpośrednia praca                  
z dziećmi, towarzyszenie rodzicom we wprowadzaniu zmian dotyczących 
myślenia, zachowania, zmian w swoim otoczeniu, koniecznych do tego, aby 
środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.  
Ponadto rodziny mogą bezpłatnie skorzystać z poradnictwa socjalnego, 
prawnego, psychologicznego na terenie Centrum.  
Na uwagę zasługuje tutaj fakt, iż m.in. za swoje działania wspierające rodziny                 
i osoby, które znalazły się w trudnej dla nich sytuacji życiowej, na rzecz pełnego 
ich uczestnictwa w życiu społecznym, Centrum Pomocy Socjalnej zostało 
uhonorowane znakiem „Zawsze pomocni”.  
 

Rodziny objęte pomocą Centrum Pomocy Socjalnej: 

 2012r. 2013r. 2014r. 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 591 572 495 
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wielodzietnych           45           64           59 

bezradnych opiekuńczo i wychowawczo            58           65           54 

potrzeby ochrony macierzyństwa           71           76           66 

z problemem alkoholowym           94           77           82 

niepełnych           72           93           36 

wymagających poradnictwa socjalnego 468 429 519 

 
Formą wsparcia rodziny zamieszkujących na terenie miasta jest lokalny , miejski  

program „Sokołowska Rodzina 3+”. W programie mogą uczestniczyć rodziny 
wychowujące więcej niż dwoje dzieci, rodziny zastępcze oraz rodziny, w których 
wychowują się dzieci z niepełnosprawnością. Karta wydawana jest niezależnie od 
osiąganego dochodu. Beneficjenci programu mogą korzystać z systemu ulg                            
i rabatów oferowanych przez indywidualnych dostawców usług i sprzedawców, 
ulg w dostępie do kultury i sportu oraz w opłacie za zagospodarowanie odpadów. 
Celem wprowadzonego programu jest: 
. poprawa warunków życia rodzin wielodzietnych, zastępczych i rodzin 
wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi 
niepełnosprawnymi; 
. wyrównywanie szans rozwojowych i dostępu do dóbr kultury i sportu dzieci                  
i młodzieży; 
. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych; 
. promowanie rodziny zastępczej jako najbardziej przyjaznego i naturalnego 
środowiska wychowania dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości przebywania 
w rodzinie biologicznej. 
Miasto realizuje również  rządowy program „Karta Dużej Rodziny”. Karta Dużej 
Rodziny  to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w 
instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Posiadacze karty mają 
możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków 
rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia 
dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.                       
W praktyce Karta Dużej rodziny zapewnia zniżki przy zakupie żywności, odzieży                           
i obuwia , książek, zabawek dla dzieci  oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków 
za usługi telekomunikacyjne .Pozwala na tańsze przejazdy  komunikacją publiczną. 
Karta  przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów  rodzinom mającym na 
utrzymaniu co najmniej 3-je dzieci: 
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. w wieku do ukończenia 18-tego roku życia 

. w wieku do ukończenia 25 roku życia , w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole 
  wyższej 
. bez ograniczeń wiekowych , w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 
  o umiarkowanym lub znacznym stopnień niepełnosprawności. 
Karta oferuje system zniżek  oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą 
korzystać z katalogu oferty kulturalnej , rekreacyjnej czy transportowej na terenie 
całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również 
przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do 
posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 
 
Na uwagę zasługują także cykliczne spotkania Klubu Mam. Jest to dobra okazja, 
aby wyjść z domu, przerwać codzienną rutynę oraz odnaleźć się w grupie innych 
kobiet na podobnym etapie życia. Na spotkaniach prowadzone są warsztaty, 
odbywają się pogadanki dla mam, spotkania ze specjalistami. Maluchy natomiast 
mogą się bawić, integrować i uczyć zachowań w grupie społecznej. Spotkania są 
bezpłatne, realizowane w ramach projektu „W kręgu” dofinansowanego ze 
środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a realizowanego przez 
Fundację Strefa Pociech. Zasadniczym celem Fundacji, jest działanie na rzecz 
rodziny i poszczególnych jej członków, poprzez wszechstronną pomoc i wsparcie. 
Inne projekty w ramach tego programu to: „Zajęcia wspierające rozwój małych 
dzieci”, „Zajęcia adaptacyjne”, „Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami 
zachowania”, „Szkoła dla rodziców”. 
Pomoc dziecku i rodzinie, w szczególności zaś dzieciom pozbawionym częściowo 
lub całkowicie opieki rodziców, jest również podstawowym zadaniem 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim. Działania w tym 
kierunku obejmują rozwijanie szerokorozumianej opieki zastępczej, 
dofinansowanie rodzin zastępczych i ich promowanie jako najlepszej formy 
całodobowej opieki dla dzieci, które nie mogą pozostawać w rodzinie biologicznej. 
Wymienić też należy Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego 
nadrzędnym zadaniem jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką                            
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób 
uzależnionych i współuzależnionych. Ośrodek prowadzi różnorodną działalność                
z zakresu profilaktyki edukacyjnej, warsztatów i poradnictwa duży nacisk kładąc 
na profilaktyczną działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, nie 
zapominając również o działaniach skierowanych do rodziców. Można tu również 
uzyskać pomoc specjalistyczną z zakresu: terapii przemocy domowej, socjoterapii, 
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grupy wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, terapii uzależnień                
i współuzależnień, studium rozwoju osobistego. 
Kolejną instytucją wspierającą dzieci i rodziny jest Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna. W ramach swej działalności pracownicy udzielają wsparcia 
psychologicznego i pedagogicznego uczniom, młodzieży, rodzicom                                                
i nauczycielom. 
Popołudniową opiekę dla dzieci, zwłaszcza tych z rodzin dysfunkcyjnych, na 
terenie Sokołowa Podlaskiego, świadczy sieć działających m.in. przy szkołach                        
i parafiach świetlic, jak np.: 
. Świetlica Caritas w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II, która proponuje 
dzieciom i młodzieży ciekawe spędzanie czasu pozalekcyjnego. Podopieczni mają 
zapewnione zajęcia aktywne i twórcze, wycieczki edukacyjne, krajoznawcze                          
i atrakcyjne wyjścia (kino, basen, kręgielnia, itp.) oraz ciepłe posiłki. W placówce  
realizowany jest program socjoterapeutyczny; 
. Oratorium przy parafii Św. Jana Bosco, gdzie wychowanie odbywa się przez sport 
i aktywną zabawę; 
. Oratorium Sióstr Salezjanek skupiające przy sobie dzieci i ich rodziców; 
. świetlice szkolne, gdzie przy zapewnieniu opieki, dzieci mają także możliwość 
odrobienia pracy domowej. 
 . Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,JAWOR'' główny cel to 
powołanie Warsztatu Terapii Zajęciowej gdzie odbywa się proces rehabilitacji 
społecznej i zawodowej w opięciu pracowniach: ceramiczno - plastycznej, 
mulitmedialnej, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego, technicznej. 
 

Charakterystyka poziomów intensywności problemu społecznego: 
Opisywany problem można rozważyć w kategoriach nasilenia jego występowania:  
Poziom niski (1):  
Rodzina z dzieckiem, w której zaburzone są funkcje rodziny, np. zaniedbywanie 
niektórych potrzeb dziecka (-ci), złe gospodarowanie budżetem domowym czy 
prowadzenia gospodarstwa domowego. Podejmuje współpracę/wykazuje 
aktywność/aktywnie przeciwdziała. Wymaga niewielkiego wsparcia ze strony 
służb społecznych.  
Poziom średni (2):  
Rodzina z dzieckiem, w której występuje niesamodzielność w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych o utrwalonych złych nawykach zarówno w sferze 
prowadzenia gospodarstwa domowego, jak i w kwestii wychowywania dzieci, 
relacji między członkami rodziny. Wymagająca znacznego wsparcia ze strony 
innych osób w przezwyciężaniu napotkanych problemów opiekuńczo-
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wychowawczych. Pomoc osób trzecich pozwala na usamodzielnienie rodziny.  
Poziom wysoki (3): 
Rodzina z dzieckiem, w której występuje wiele problemów opiekuńczo – 
wychowawczych, w bardzo dużym stopniu niesamodzielna, wymagająca bardzo 
dużej pomocy ze strony osób trzecich, często pod nadzorem kuratora sądowego. 
Zagrożenie przejęcia dziecka (-ci) przez instytucje pieczy zastępczej. Nie 
podejmuje współpracy. 
 
ANALIZA SWOT: 

Mocne strony Słabe strony 

1.Prowadzenie działań 
zapobiegających dysfunkcjom rodziny, 
poprzedzonych głęboką diagnozą i 
analizą potrzeb rodzin, dzieci i 
młodzieży. 
2.Efektywna, szerokorozumiana praca 
socjalna. 
3.Dostęp do specjalistycznego 
poradnictwa. 
4.Rozwijanie opieki przedszkolnej i 
 szkolnictwa na poziomie 
podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym. 
5.Liczne oferty spędzania czasu 
wolnego przez dzieci i młodzież. 
6.Prowadzenie działań 
profilaktycznych w obszarze zdrowia i 
funkcjonowania rodziny. 
7.Zapewnienie dostępu do pomocy 
psychologicznej i prawnej rodzinom 
dotkniętym problemami uzależnień. 
8.Realizacja programów dożywiania 
oraz wsparcia materialnego dla rodzin 
najuboższych. 
9.Dobra współpraca pracowników 
socjalnych z policją, sądem, 
kuratorami oraz pedagogami 

1.Utrzymywanie się w systemie 
pomocy społecznej dość wysokiej 
liczby rodzin dysfunkcyjnych. 
2.Nieliczne grupy wsparcia, grupy 
samopomocowe, brak ośrodków 
wsparcia dla rodzin i osób samotnie 
wychowujących dzieci. 
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szkolnymi.                                                           
10.Posiadanie przez pracowników 
pomocy społecznej wiedzy na temat 
instytucji udzielających wsparcia oraz 
organizacji pozarządowych , mogących  
świadczyć pomoc. 
11. Uczniowie mający orzeczenie 
wydane ze względu na autyzm, w tym 
zespół Aspergera, lub 
niepełnosprawności sprzężone 
wymagające kształcenia specjalnego 
realizujące obowiązek szkolny w 
placówkach ogólnodostępnych mają 
zapewniony dostęp do nauczyciela 
wspomagającego. 
12. Dzieci z Miejskich Przedszkoli mają 
zapewnioną opiekę logopedyczną w 
przedszkolach. 
13. Uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych 
mają zapewnioną opiekę 
psychologiczno-pedagogiczną w 
szkołach. 
 
 

Szanse  Zagrożenia 

1.Możliwość poprawy skuteczności 
pomocy udzielanej rodzinom, dzięki 
koordynacji działań instytucji 
wspierających te grupy. 
2.Rosnąca liczba dzieci i młodzieży 
korzystających z ofert spędzania czasu 
wolnego. 
3.Wzrost świadomości prozdrowotnej 
mieszkańców oraz wiedzy o 
dostępnych formach wsparcia. 
4.Posiadanie przez pracowników 

1.Wzrost liczby rodzin wymagających 
wsparcia w formie poradnictwa 
specjalistycznego. 
2.Negatywne postawy wynikające z 
zaniku wzorców wychowawczych. 
3.Bierność klientów pomocy 
społecznej prowadząca do 
niedostatku rodzin. 
4.Uzależnienie od pomocy społecznej. 
5.Wzrost liczby uzależnień i patologii 
społecznych (pojawienie się nowych 
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pomocy społecznej wiedzy na temat 
instytucji udzielających wsparcia oraz 
organizacji pozarządowych, mogących 
świadczyć pomoc. 

rodzajów uzależnień). 
5.Wzrost dostępności substancji 
psychoaktywnych dla dzieci i 
młodzieży. 
6.Wzrost przestępczości. 

 
Prognoza i rekomendacje: 

Nieustający postęp współczesnej cywilizacji niesie za sobą coraz to nowe 
zagrożenia dotyczące rodziny, jej bytu i funkcjonowania. Nadal pozostaje jednak 
rodzina jako podstawowa grupa społeczna - komórką o elementarnym znaczeniu 
społecznym, gdyż to właśnie od relacji w rodzinie, nabytych w niej nawyków, 
postaw i wzorców zależy wiele w społeczeństwie. 
Tak więc nie tylko z punktu widzenia jednostki, ale również w interesie całego 
społeczeństwa leży właściwe funkcjonowanie rodziny, a także zapewnienie jej 
warunków do prawidłowego funkcjonowania. Zatem trzeba chronić i wspierać 
rodziny, gdyż to właśnie one dostarczają nowych członków dla całego 
społeczeństwa. A trzeba przy tym pamiętać, że w momencie, gdy rodzina 
przestaje spełniać charakterystyczne dla siebie funkcje, wówczas zaczynają się 
kłopoty w jej funkcjonowaniu. 
Mając powyższe na uwadze, tj. aktualne tendencje społeczne można założyć,              
że liczba rodzin z różnych względów nieprawidłowo spełniających swoje funkcje 
opiekuńczo – wychowawcze, będzie nadal poważnym problemem społecznym. 
Dlatego też kryzys wartości i rodziny, objawiający się zaburzeniem jej 
podstawowych funkcji, wymaga systemowych rozstrzygnięć oraz zintegrowanej 
współpracy instytucjonalnej, angażującej szereg powołanych ku temu służb. 
Wskazane jest stworzenie zintegrowanego systemu pomocy, skierowanego ku 
całej rodzinie, a nie tylko do poszczególnych jej członków, gdyż tylko wspólne, 
ukierunkowane działania wszystkich podmiotów, powołanych do działania na 
rzecz dobra rodziny, mogą prowadzić do rozwiązania problemów społecznych. Dla 
dobra dzieci konieczne jest nieustanne podnoszenie standardu usług oraz 
modyfikacji ich zakresu , dotyczących rozwoju systemu opieki nad dzieckiem i 
rodziną (w tym również opieki zastępczej). Wzmacnianie bowiem rodziny poprzez 
rozwój atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, adresowanych do dzieci                          
i młodzieży, przekładać się następnie będzie na ograniczanie rozwoju zachowań 
patologicznych. 
Problemy w pełnieniu ról społecznych, rodzicielskich, problemy wychowawcze, 
wynikająca z tego bezradność, stanowi wyzwanie do udzielania jak najwcześniej 
wszelkiej pomocy zmierzającej do wsparcia rodziny w odbudowanie 
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prawidłowych relacji i postaw rodzicielskich, której początku należy upatrywać     
w działaniach profilaktyczno – ochronnych. 
Reasumując, aby wesprzeć niejednokrotnie rozbite, ubogie, wielodzietne, 
dysfunkcyjne rodziny, ale również pozostałe rodziny, w należytym pełnieniu 
funkcji wychowawczych, pożądane jest przygotowanie dla mieszkańców Sokołowa 
Podlaskiego, kompleksowej oferty działań w tym obszarze. 

VI. Cele Strategii.  

Cel główny Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020 
wskazuje na najważniejszy priorytety, na których zamierza skoncentrować się 
lokalna polityka społeczna, a za jaki została uznana rodzina. Celem działań stają 
się rodziny, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, rodziny osób 
starszych, rodziny wielodzietne, niepełne, niezaradne życiowo. System pomocy 
społecznej musi być szczególnie wyczulony na sytuacje trudne, pojawiające się w 
tych rodzinach, tj. zjawisko przemocy, uzależnień, problemy opiekuńczo 
wychowawcze, ubóstwa. 
Przewidziane działania aktywizacyjne są szansą na zwiększenie bezpieczeństwa 
socjalnego rodzin. Aktywizacja zapewni całej społeczności lokalnej spójność, 
przeciwdziałanie izolacji społecznej prowadzącej do zupełnego zerwania więzi we 
wspólnocie lokalnej. Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, 
aktywizowanie osób bezrobotnych, osób w wieku senioralnym, osób 
niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna i zawodowa winna być udziałem nie 
tylko instytucji działających w sferze spraw społecznych, ale także 
współdziałających w tym obszarze organizacji pozarządowych przy udziale całej 
społeczności lokalnej. 
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zmierza się nie tylko do 
łagodzenia skutków trudnej sytuacji życiowej klientów, lecz także do usuwania 
przyczyn tkwiących często w sferze psychicznej i społecznej. 
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Cel główny:  

Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia społecznego w oparciu o 
partnerstwa społeczne do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego 

mieszkańcom Sokołowa Podlaskiego poprzez ich aktywizację. 

Cel 1: 

 Aktywiazcja zawodowa 
osób bezrobotnych i 

przeciwadziałanie 
zjawiskom ich 
wykluczenia. 

Cel 2: 

Budowanie systemu 
wsparcia osobom 

starszym                               
i niepełnosprawnym. 

Cel 3:                                                 
Budowanie systemu 

działań wspamagających  
na rzecz rodzin  

zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym. 
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Cel 1: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i przeciwdziałanie zjawiskom ich wykluczenia. 

 
Działanie: 

Rodzaj 
działania: 

Produkt: Wskaźnik pomiaru celu: 

1.Bieżący monitoring osób bezrobotnych korzystających 
z pomocy społecznej. 
2.Propagowanie idei przedsiębiorczości wśród osób 
bezrobotnych. 
3.Rozwój form współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy. 
4.Promowanie form zatrudnienia socjalnego 
(spółdzielnie socjalne, zatrudnienie wspierane). 
5.Opracowywanie programów i projektów na rzecz osób 
bezrobotnych. 
6.Aktywizacja i integracja grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
 
1.Organizacja i realizacja prac społecznie użytecznych 
dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy 
społecznej  
2.Udzielanie wsparcia i pomocy w poszukiwaniu pracy  
 
1.Opracowywanie programów i projektów promocji 
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 
2.Podejmowanie działań  w celu mobilizowania klientów 
do poszukiwania zatrudnienia poprzez realizację 
kontraktów socjalnych. 
3.Realizacja form zatrudnienia socjalnego oraz innych 
projektów dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym np. spółdzielnie socjalne, zatrudnienie 
wspierane 

Prewencyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interwencyjne 
 
 
 
 
 

Aktywizacyjne  

1.Zmniejszenie liczby 
korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej  
2.Nabycie umiejętności 
poszukiwania pracy poprzez 
wsparcie doradcy zawodowego 
(warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy). 
3.Zmiana postaw osób 
bezrobotnych poprzez 
uczestnictwo w treningach 
umiejętności 
psychospołecznych. 
4.Ukończenie kursów i szkoleń 
przez osoby bezrobotne. 
5.Uczestnictwo osób 
bezrobotnych w realizowanych 
projektach systemowych, 
konkursowych. 
6.Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa rodziny. 
7.Zaspokojenie podstawowych 
potrzeb członków rodziny 
poprzez podjęcie zatrudnienia. 
8.Ograniczenie różnorodności 
problemów w rodzinie.. 

1.Liczba osób bezrobotnych 
korzystających z pomocy 
społecznej z tytułu bezrobocia. 
2.Liczba wypłaconych zasiłków 
okresowych z powodu bezrobocia 
3.Liczba osób korzystających ze 
wsparcia doradcy zawodowego. 
4.Liczba osób bezrobotnych 
uczestniczących w treningach 
umiejętności psychospołecznych. 
5.Liczba osób bezrobotnych 
uczestniczących w kursach 
zawodowych i szkoleniach. 
6.Liczba osób bezrobotnych 
objętych nowymi metodami pracy 
7.Liczba warsztatów i konferencji 
zorganizowanych z osobami 
bezrobotnymi 
8.Liczba zawartych kontraktów 
socjalnych. 
9.Poziom stopy bezrobocia na 
terenie miasta. 
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Cel 2:Budowanie systemu wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym. 

Działanie: 
Rodzaj 

działania: 
Produkt: Wskaźnik pomiaru celu: 

1.Bieżący monitoring sytuacji osób starszych i osób 
niepełnosprawnych. 
2.Opracowywanie programów i projektów na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
3.Zwiększanie dostępności do edukacji, uczestnictwa w 
życiu społecznym osób starszych i osób 
niepełnosprawnych. 
4.Propagowanie działalności wolontarystycznej wśród 
osób starszych. 
5. Budowanie oparcia społecznego na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
 
1.Zapewnienie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 
usług opiekunczych. 
2.Podnoszenie jakości świadczonych usług przez 
systematyczne dokształcanie kadr. 
3. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. 
4.Krzewienie idei wolonatariatu wśród osób starszych 
5.Utworzenie ośrodka wsparcia dziennego. 
 
1.Włączanie osób starszych w działania podejmowane na 
rzecz innych grup społecznych. 
2. Inicjowanie wprowadzania nowatorskich rozwiązań w 
działaniach na rzecz wspierania osób starszych i 
niepełnosprawnych  
3.Okazywanie wsparcia emocjonalnego w 
doświadczeniach egzystencjonalnych, samotności, 
cierpieniu  

Prewencyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interwencyjne 
 
 
 
 
 
 
 
Aktywizacyjne  

1.Poszerzony dostęp osób  
niepełnosprawnych i osób 
starszych  do życia społecznego, 
kulturalnego, rynku pracy,  
edukacji , pomocy prawnej i 
psychologicznej. 
2.Wieksza samodzielność i 
niezależność osób starszych i 
niepełnosprawnych. 
3.Lepsza jakość życia osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
4.Wzrost świadomości o 
przysługujących starszym i 
niepełnosprawnym, prawach. 
5.Wzrost nowych form 
aktywności w działaniu na rzecz 
osób starszych i 
niepełnosprawnych. 
6.Upowszechnianie wizerunku 
osób starszych i 
niepełnosprawnych jako 
pełnoprawnych członków 
społeczności lokalnej. 
7.Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa. 
8.Wzrost poczucia własnej 
wartości. 

1.Liczba osób objętych różnego 
rodzaju programami na rzecz 
osób starszych i 
niepełnosprawnych. 
2.Liczba osób starszych i 
niepełnosprawnych objętych 
pomocą finansową. 
3.Liczba osób korzystających z 
usług opiekuńczych. 
4.Liczba osób korzystających ze 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych.  
5.Liczba osób korzystających ze 
wsparcia Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 
6.Liczba osób uczestniczących w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej. 
7.Liczba osób korzystających z 
pomocy wolontariuszy. 
8.Liczba wolontariuszy spośród 
osób starszych. 
9.Liczba osób funkcjonujących w 
grupach wsparcia, klubach. 
10.Liczba uczestników ośrodka 
wsparcia. 
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4. Podtrzymywanie aktywności społecznej. 
5.Pomoc w utrzymywaniu więzi rodzinnych. 

Cel 3.Budowanie systemu działań wspomagających na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Działanie: 
Rodzaj 

działania: 
Produkt: Wskaźnik pomiaru celu: 

1.Współpraca pomiędzy podmiotami pracującymi na rzecz 
dziecka i rodziny w zakresie kreowania i upowszechniania 
pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny. 
2.Współpraca ze szkołami w zakresie diagnozowania 
potrzeb dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją. 
3.Realizacja programów profilaktycznych i 
wychowawczych skierowanych do dzieci i rodziców, 
rozwój programów i ich wzbogacanie. 
4.Organizowanie akcji w celu propagowania zdrowego 
stylu życia. 
 
1.Systematyczna praca socjalna z rodzinami mającymi  
problemy opiekuńczo wychowawcze i w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego. 
2.Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
wychowawczej poprzez wprowadzenie asystentów 
rodziny. 
3.Udzielanie wszelkiego rodzaju wsparcia rodzinom 
znajdującym się w niedostatku. 
4.Świadczenie pomocy społecznej rodzinom żyjącym w 
trudnych warunkach materialnych. 
5.Pobudzanie aktywności własnej rodzin z problemami 
opiekuńczo wychowawczymi. 
 
1.Tworzenie i wdrażanie programów na rzecz wspierania 
rodziny. 

Prewencyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interwencyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktywizacyjne  

1.Wypracowanie modelu 
współpracy z instytucjami w 
zakresie pomocy dziecku i 
rodzinie  
2.Wzmocnienie samodzielności 
w radzeniu sobie z życiu. 
3.Wzmocnienie postawy 
świadomego rodzicielstwa. 
4.Ograniczenie liczby dzieci 
umieszczanych w rodzinach 
zastępczych lub placówkach 
opiekuńczo wychowawczych. 
5.Ograniczenie uzależnień i 
przestępczości. 
6.Wzrost aktywności 
zawodowej rodziców. 
7.Zmiana postaw rodzicielskich. 
8.Wzrost aktywności ruchowej, 
kulturalnej i rekreacyjnej wśród 
dzieci i ich rodziców. 

1.Liczba programów kierowanych 
do dzieci i ich rodziców. 
2.Liczba rodzin objętych 
świadczeniami pomocy 
społecznej. 
3.Liczba rodzin korzystających z 
grup wsparcia. 
4.Liczba rodzin korzystających ze 
wsparcia psychologa, pomocy 
prawnej, socjalnej. 
5.Liczba dzieci biorąca udział w 
formach zorganizowanego 
wypoczynku letniego. 
6.Liczba rodzin objętych 
wsparciem asystenta rodziny. 
7.Liczba dzieci korzystających z 
pomocy w formie dożywiania. 
8.Liczba dzieci i młodzieży 
korzystających ze pomocy 
materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów. 
9.Liczba kampanii, projektów 
edukacyjnych. 
10.Liczba rodzin objętych pomocą 
żywnościową. 
11.Liczba rodzin korzystających z 
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2.Inicjowanie i rozwój różnych form integracji rodzin ze 
społecznością lokalną. 
3.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
4.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin 
ubogich i dysfunkcyjnych. 
5.Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez 
zajęcia wyrównawcze. 
6.Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
dotycząca dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 
celu powrotu dzieci do rodzin biologicznych. 

programu „Sokołowska Rodzina 
3+”. 
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Szczegółowe wskaźniki pomiaru celu: 

Cel 1: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego. 

Wskaźnik pomiaru celu: 
Wartość obecna 

wskaźnika: 
Wartość docelowa 

wskaźnika: 

1.Liczba osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia. 
2.Liczba wypłaconych zasiłków okresowych z powodu bezrobocia 
3.Liczba osób korzystających ze wsparcia doradcy zawodowego. 
4.Liczba osób bezrobotnych uczestniczących w treningach umiejętności psychospołecznych. 
5.Liczba osób bezrobotnych uczestniczących w kursach zawodowych i szkoleniach. 
6.Liczba osób bezrobotnych objętych nowymi metodami pracy 
7.Liczba warsztatów i konferencji zorganizowanych z osobami bezrobotnymi 
8.Liczba zawartych kontraktów socjalnych. 
9.Poziom stopy bezrobocia na terenie miasta. 

 

 Liczba rodzin korzystających z pomocy – 495 
Liczba rodzin korzystających z pomocy z tytułu bezrobocia - 282 

 

56,97 % * 
ogółu rodzin 

korzystających z 
pomocy  

(wg.stanu na 
31.12.2014r.) 

Mierzona będzie 
wskaźnikami 
powstałego 
rezultatu i 

oddziaływania. 

Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru: 
. rejestry prowadzonych świadczeń 
. listy obecności  
. deklaracje uczestnictwa w projektach , programach  
. sprawozdania z działalności  
 
Częstotliwość pomiaru: co 12 miesięcy 
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Cel 2: Budowanie systemu wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym. 

Wskaźnik pomiaru celu: 
Wartość obecna 

wskaźnika: 
Wartość docelowa 

wskaźnika: 

1.Liczba osób objętych różnego rodzaju programami na rzecz osób starszych i 
niepełnosprawnych. 
2.Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pomocą finansową. 
3.Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. 
4.Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.  
5.Liczba osób korzystających ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy. 
6.Liczba osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 
7.Liczba osób korzystających z pomocy wolontariuszy. 
8.Liczba wolontariuszy spośród osób starszych. 
9.Liczba osób funkcjonujących w grupach wsparcia, klubach. 
10.Liczba uczestników ośrodka wsparcia. 

*Liczba rodzin korzystających z pomocy  - 495 
  Liczba rodzin korzystających z pomocy z tytułu niepełnosprawności - 175 

35,35 %  * 
ogółu rodzin 
korzystających z 
pomocy  
(wg.stanu na 
31.12.2014). 

Mierzona będzie 
wskaźnikami 
powstałego 
rezultatu i 
odziaływania. 

Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru: 
. rejestry prowadzonych świadczeń 
. sprawozdania z działalności  
. liczba przeprowadzonych inicjatyw na rzecz osób starszych , niepełnosprawnych 
 
Częstotliwość pomiaru :co 12 miesięcy  
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Cel 3.Budowanie systemu działań wspomagających na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Wskaźnik pomiaru celu: 
Wartość obecna 

wskaźnika: 
Wartość docelowa 

wskaźnika: 

1.Liczba programów kierowanych do dzieci i ich rodziców. 
2.Liczba rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej. 
3.Liczba rodzin korzystających z grup wsparcia. 
4.Liczba rodzin korzystających ze wsparcia psychologa, pomocy prawnej, socjalnej. 
5.Liczba dzieci biorąca udział w formach zorganizowanego wypoczynku letniego. 
6.Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. 
7.Liczba dzieci korzystających z pomocy w formie dożywiania. 
8.Liczba dzieci i młodzieży korzystających ze pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów. 
9.Liczba kampanii, projektów edukacyjnych. 
10.Liczba rodzin objętych pomocą żywnościową. 
11.Liczba rodzin korzystających z programu „Sokołowska Rodzina 3+”.. 

*Liczba rodzin korzystających z pomocy  - 495 
  Liczba rodzin korzystających z pomocy z tytułu niepełnosprawności - 175 

35,35% * 
ogółu rodzin 
korzystających z 
pomocy  
(wg.stanu na 
31.12.2014). 

Mierzona będzie 
wskaźnikami 
powstałego 
rezultatu i 
odziaływania. 

Wstępny sposób weryfikacji wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru: 
. rejestry prowadzonych świadczeń 
. sprawozdania z działalności  
. liczba przeprowadzonych inicjatyw na rzecz osób starszych , niepełnosprawnych 
 
Częstotliwość pomiaru :co 12 miesięcy  
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VIII. Harmonogram 

Cel i działanie Okres realizacji 
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Realizatorzy 

Realizacja działań celu 1. 

5-letni x x x x x . Centrum Pomocy Socjalnej 
. Powiatowy Urząd Pracy 
. Urząd Miasta 
. zakłady pracy 
. podmioty ekonomii społecznej 
. Klub Integracji Społecznej  

Realizacja działań celu 2. 5-letni x x x x x . Centrum Pomocy Socjalnej 
. NGO 
. Środowiskowy Dom Samopomocy 
. Warsztaty Terapii Zajęciowej 
. placówki oświatowe 
. służba zdrowia 
. podmioty ekonomii społecznej 
. Sokołowski Ośrodek Kultury 

Realizacja działań celu 3. 5-letni x x x x x . Centrum Pomocy Socjalnej 

. Zespół Interdyscyplinarny 

. placówki oświatowe 

. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 

. Policja 

. Miejska Komisja ds. Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych 
. Urząd Miasta 
. sądownictwo  
. służba zdrowia  
.  Ośrodek Sportu i Rekreacji  
. Sokołowski Ośrodek Kultury 
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IX. System wdrażania Strategii 
Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych jest dokumentem określającym 
cele i programy działań w perspektywie do roku 2020. Jest dokumentem  
wymagającym ciągłej pracy nad aktualizacją i podnoszeniem jakości 
zaplanowanych działań. Ważnym elementem decydującym o skuteczności 
realizacji założeń Strategii jest skuteczny i przemyślany system wdrażania. 
Nie jest możliwe, aby wdrożenie dokumentu uwieńczone zostało sukcesem bez 
wcześniejszego podziału prac ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczenia 
lidera, który będzie pracował nad komunikacją i motywacją. W procesie 
wdrażania dokumentu uwzględniony również zostanie, udział zewnętrznych 
partnerów. 
Ważnym elementem wdrażania strategii jest zabezpieczenie jej realizacji pod 
względem finansowym oraz zapewnienie zewnętrznego wsparcia finansowego. 
Koordynatorem Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych będzie 
Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim. 
 

X. Monitoring 

X.1.Termin okresowego przeglądu: 

Strategia będzie analizowana w procesie monitoringu, którego istotą będzie 
śledzenie i analizowanie faktycznego rozwoju z założeniami i celami Strategii, 
oceny nowych wyzwań, zagrożeń i wniosków dotyczących aktualności oraz 
ewentualnej potrzeby zmiany istniejących zapisów. Monitoring przeprowadzany 
będzie raz w roku. 
 

X.2. Zadania związane z przeglądem: 

Proces monitoringu wdrażania Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych 
będzie służył identyfikacji osiąganych rezultatów oraz porównanie ich zgodności  
z założeniami. Dane zebrane i opracowane w procesie monitoringu posłużą do 
ewaluacji. Działanie będzie polegało na pozyskiwaniu i opracowywaniu  
informacji i danych zebranych od wszystkich podmiotów zaangażowanych            
w realizacje działań uwzględnionych w Strategii. 
Informacja z realizacji zadań oraz osiągniętych efektów przygotowywana będzie 
przez Centrum Pomocy Socjalnej w formie rocznych raportów. Raporty mogą 
zawierać propozycje nowych rozwiązań  lub modyfikacje dotychczasowych 
działań stosownie do zmieniających się potrzeb społecznych i pozyskiwanych 
środków ze źródeł zewnętrznych. Wnioski z monitoringu i rekomendacje na 
przyszłość  będą stanowić jeden z elementów aktualizacji Strategii. 
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X.3. Zarządzanie ryzykiem: 

Cel1:Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia 
społecznego. 

Cel 1: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i przeciwdziałanie zjawiskom 
wykluczenia społecznego. 

 
Działanie: 

Opis ryzyka wraz ze sposobem 
przeciwdziałania 

1.Bieżący monitoring osób bezrobotnych 
korzystających z pomocy społecznej. 
2.Propagowanie idei przedsiębiorczości wśród osób 
bezrobotnych. 
3.Rozwój form współpracy z Powiatowym Urzędem 
Pracy. 
4.Promowanie form zatrudnienia socjalnego 
(spółdzielnie socjalne, zatrudnienie wspierane). 
5.Opracowywanie programów i projektów na rzecz 
osób bezrobotnych. 
6.Aktywizacja i integracja grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
7.Bieżacy monitoring uwarunkowań prawnych i 
finansowych w aspekcie podejmowania działalności 
gospodarczej przez osoby bezrobotne. 
 
1.Organizacja i realizacja prac społecznie 
użytecznych dla osób bezrobotnych korzystających z 
pomocy społecznej  
2.Udzielanie wsparcia i pomocy w poszukiwaniu 
pracy oraz w procesie zakładania własnej 
działalności gospodarczej. 
 
1.Opracowywanie programów i projektów promocji 
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 
2.Podejmowanie działań  w celu mobilizowania 
klientów do poszukiwania zatrudnienia poprzez 
realizację kontraktów socjalnych. 
3.Realizacja form zatrudnienia socjalnego oraz 
innych projektów dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym np. spółdzielnie socjalne, 
zatrudnienie wspierane 

Opis ryzyka: 
. ryzyko zewnętrzne, np.: 
-uwarunkowania prawne i 
systemowe, 
-zmiana kryteriów dochodowych, 
-kryzys gospodarczy powodujący 
zamrożenie środków finansowych 
. brak wystarczającej motywacji 
klientów do udziału w programach 
i projektach 
. niechęć klientów do 
podejmowania działań 
. roszczeniowa postawa 
niektórych klientów pomocy 
społecznej  
 
 
 
 
Sposób przeciwdziałania  
. stała analiza gospodarki 
finansowej, budżetowej 
. skuteczność i efektywność 
działania pracowników pomocy 
społecznej wspomagana 
szkoleniem kadr 
- systematyczna współpraca z 
Urzędem Miasta i Powiatowym 
Urzędem Pracy 
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Cel 2: Budowanie systemu wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym. 

 
Działanie: 

Opis ryzyka wraz ze sposobem 
przeciwdziałania 

1.Bieżący monitoring sytuacji osób starszych i osób 
niepełnosprawnych. 
2.Opracowywanie programów i projektów na rzecz 
osób starszych i niepełnosprawnych, w tym z 
zaangażowaniem środków pozabudżetowych. 
3.Zwiększanie dostępności do edukacji, uczestnictwa 
w życiu społecznym osób starszych i osób 
niepełnosprawnych. 
4.Propagowanie działalności wolontarystycznej 
wśród osób starszych. 
5. Budowanie oparcia społecznego na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych. 
 
1.Zapewnienie usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych 
2.Podnoszenie jakości świadczonych usług przez 
systematyczne dokształcanie kadr. 
3. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego. 
4.Krzewienie idei wolonatariatu wśród osób 
starszych 
5.Utworzenie ośrodka wsparcia dziennego. 
 
1.Włączanie osób starszych w działania 
podejmowane na rzecz innych grup społecznych. 
2. Inicjowanie wprowadzania nowatorskich 
rozwiązań w działaniach na rzecz wspierania osób 
starszych i niepełnosprawnych  
3.Okazywanie wsparcia emocjonalnego w 
doświadczeniach egzystencjonalnych, samotności, 
cierpieniu  
4. Podtrzymywanie aktywności społecznej. 
5.Pomoc w utrzymywaniu więzi rodzinnych. 

Opis ryzyka: 
. ryzyko zewnętrzne, np.: 
- uwarunkowania prawne i 
systemowe, 
- zamrożenie środków 
finansowych spowodowane 
ewentualnym kryzysem 
gospodarczym  
. duży stopień niepełnosprawności 
jako bariera do uczestnictwa w 
proponowanych formach wsparcia 
. trudności w znalezieniu 
wolontariuszy pracujących na 
rzecz osób niepełnosprawnych 
. brak współpracy ze strony rodzin 
osób niepełnosprawnych 
 
 
 
 
Sposób przeciwdziałania: 
. utrzymanie samochodu 
przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych 
. skuteczność i efektywność 
działania pracowników pomocy 
społecznej wspomagana 
szkoleniem kadr 
. utrzymanie i rozwój 
infrastruktury miasta na rzecz 
osób niepełnosprawnych  
. dostosowanie infrastruktury do 
potrzeb osób niepelnosprawnych 
. dobra współpraca z instytucjami i 
organizacjami pozarządowymi 
pracującymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
. dobrze przygotowana kadra do 
opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi i starszymi 
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Cel 3.Budowanie systemu działań wspomagających na rzecz rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.. 

 
Działanie: 

Opis ryzyka wraz ze sposobem 
przeciwdziałania 

1.Współpraca pomiędzy podmiotami pracującymi na 
rzecz dziecka i rodziny w zakresie kreowania i 
upowszechniania pozytywnych wzorców 
funkcjonowania rodziny. 
2.Współpraca ze szkołami w zakresie diagnozowania 
problemów i potrzeb dzieci i młodzieży zagrożonych 
marginalizacją. 
3.Realizacja programów profilaktycznych i 
wychowawczych skierowanych do dzieci i rodziców, 
rozwój programów i ich wzbogacanie. 
4.Organizacja akcji propagujących zdrowy styl życia. 
 
1.Systematyczna praca socjalna z rodzinami 
mającymi  problemy opiekuńczo wychowawcze i w 
prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
2.Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo wychowawczej poprzez wprowadzenie 
asystentów rodziny. 
3.Udzielanie wszelkiego rodzaju wsparcia rodzinom 
znajdującym się w niedostatku. 
4.Świadczenie pomocy społecznej rodzinom żyjącym 
w trudnych warunkach materialnych. 
5.Pobudzanie aktywności własnej rodzin z 
problemami opiekuńczo wychowawczymi. 
 
1.Tworzenie i wdrażanie programów na rzecz 
wspierania rodziny. 
2.Inicjowanie i rozwój różnych form integracji rodzin 
ze społecznością lokalną. 
3.Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzieży. 
4.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z 
rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. 
5.Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
poprzezm.in. zajęcia wyrównawcze. 
6.Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie dotycząca dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej w celu powrotu dzieci do rodzin 
biologicznych 

Opis ryzyka:  
. brak wystarczającej motywacji 
rodziców do podejmowania 
jakichkolwiek działań 
. bierna postawa rodziców 
. uzależnienia  
. zaburzona hierarchia potrzeb 
. roszczeniowa postawa 
korzystających z pomocy 
. wyuczona bezradność 
. brak motywacji do zmiany swojej 
sytuacji 
. brak lub niedostateczna 
umiejętność gospodarowania 
budżetem domowym 
. złe wzorce rodzicielskie 
 
 
 
 
Sposób przeciwdziałania: 
. skuteczność i efektywność 
działań pracowników Centrum 
Pomocy Socjalnej wspomagana 
szkoleniem kadr 
. umiejętność tworzenia i 
wdrażania programów na rzecz 
wspierania rodziny 
. umiejętność pozyskiwania 
środków zewnętrznych 
. dobra współpraca z pedagogami 
szkolnymi 
. dobra współpraca z 
organizacjami pozarządowymi 
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XI. Ewaluacja 
Ewaluacja będzie systematycznym zbieraniem, analizą i interpretacją danych         
w celu określenia wartości opracowanej Strategii. Ewaluacja będzie odpowiadać 
na pytanie w jakim stopniu Strategia rozwiązuje realne problemy społeczności 
lokalnej. 
 
Zakres ewaluacji:      . materiały stanowiące podstawę do analiz i ocen 
                                     . ocena trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności. 
 
Sposób ewaluacji:     . analiza przeprowadzana pod kątem identyfikacji obszarów 
                                        ryzyka i barier dla skutecznej i efektywnej realizacji 
                                        procesów monitorowania i określania ewentualnych 
                                        zagrożeń.  
 
Narzędzia ewaluacji: . planuje się stosowanie szerokiego zakresu metod i  
                                        technik badań służących pomiarowi efektów z  
                                        wykorzystaniem technik ilościowych ( np. koszt, liczba  
                                        świadczeniobiorców, ilość usług), technik jakościowych 
                                        (ankiet, obserwacje, opinie, raporty). 
Okres ewaluacji:        . raz do roku. 
 

XII. Wnioski końcowe 
Pomoc społeczna na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego jest dostosowana do 
istniejących potrzeb społecznych. Planowane sposoby zaspokajania potrzeb 
społecznych są kontynuacją istniejącego systemu wsparcia i dają możliwość 
uzupełnienia oferty pomocowej o nowe rozwiązania. Cele szczegółowe i kierunki 
działań sformułowane zostały w oparciu o analizę systemu pomocy społecznej, 
ochrony zdrowia, sytuacje na lokalnym rynku prac. Strategia rozwiazywania 
problemów społecznych zakłada rozszerzenie działań na rzecz wybranych grup 
społecznych, a także zakłada zgłębienie form pracy socjalnej na rzecz 
potrzebujących, szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi                                 
i instytucjami działającymi w sferze spraw społecznych. W myśl ustawy o pomocy 
społecznej obecnie podejmowane działania oraz działania zaplanowane                           
w strategii rozwiazywania problemów społecznych winny doprowadzić w miarę 
możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze 
środowiskiem. 
W ramach wypracowanej Strategii przyjmuje się podejście nastawione przede 
wszystkim na: 
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. wzmocnienie postaw aktywności zawodowej 

. wdrożenie modelu pomocy zintegrowanej 

. partnerskich działań instytucji i organizacji działających w sferze spraw 
społecznych w stworzeniu lokalnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej 
osób i rodzin, w których występują nasilone problemy społeczne. 
Zaplanowane działania, zawarte w dokumencie realizowane będą na miarę 
pozyskanych środków finansowych. Strategia rozwiazywania problemów 
społecznych podlegać będzie okresowej aktualizacji w związku ze zmieniającą się 
rzeczywistością, wynikającymi nowymi potrzebami oraz wymogami wynikającymi 
ze zmieniających się przepisów prawa. Realizacja określonych zadań powinna 
przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców ze szczególnym 
uwzględnieniem osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
 


